
Vystoupení, díky kterému se Trump stal 
presidentem 
Podstatou našeho hnutí je nahradit zkorumpovaný politický 
establishment, který selhal, novou vládou kontrolovanou Vámi, 
americkým lidem. Washingtonský establishment a jeho finanční 
a mediální korporace které ho financují, existují pouze za 
jediným účelem – chránit a obohacovat sami sebe. Tomuto 
establishmentu jde v těchto volbách o biliony dolarů. Ti, kteří 
drží otěže vlády ve Washingtonu, a ti, kteří mají své vlastní 
zvláštní globální zájmy, oni (Washington) spolupracují s těmito 
lidmi, kteří se nestarají o vaše blaho. Naše kampaň pro ně 
představuje skutečnou existenční hrozbu, jakou dosud neviděli. 

Nejedná se zde o další čtyřleté volební období. Naše civilizace 
je na historické křižovatce, která určí, zda my, lidé, znovu 
získáme kontrolu nad naším státem. Politický establishment, 
který se nás snaží zastavit, je stejná skupina, která je 
zodpovědná za naše tragické obchodní dohody, za masivní 
nelegální migraci, za hospodářskou a zahraniční politiku, která 
vykrvácela naši zemi. 

Politický establishment způsobil zničení továren, pracovních 
míst, které proudí do Mexika, Číny a dalších zemí po celém 
světě. Je to globální mocenská struktura, která je zodpovědná za 
ekonomická rozhodnutí, která ožebračily pracující třídu, okradla 
zemi o její bohatství a převedla peníze do kapes několika 
globálních korporací a politických subjektů.  

Toto je boj o přežití našeho národa. a je to ta poslední šance, jak 
ho zachránit. 

Tyto volby určí, zda jsme svobodný národ nebo budeme mít jen 
ilusi demokracie, zatímco ve skutečnosti budeme pod kontrolou 



malé skupiny lidí se zvláštními zájmy provozující systém. A náš 
systém je pod kontrolou. 

To je realita. Vy to víte. Oni to vědí. Ja to vím. A ví to skoro 
celý svět. Klan Clintonů je v centru této mocenské struktury. 
Viděli jsme to osobně z dokumentů Wikileaks, ve kterých se 
Hillary Clintonová tajně setkává s mezinárodními bankami a 
plánuje zničení suverenity naší země s cílem obohatit tyto 
globální finanční struktury, její přátele se zvláštními zájmy a její 
dárce. 

Pokud budu upřímný, měla by být za mřížemi. Nejsilnější zbraň, 
kterou Clintonovci vytvořili, jsou korporátní média a tisk 
Ujasněme si jednu věc: korporátní média v naší zemi už nedělají 
žurnalistiku. Jsou politickým, zvláštním zájmem, který se neliší 
od lobbistické nebo finanční struktury s jejich politickou 
agendou, která není ve Vašem zájmu, ale jen v jejich. Každý, 
kdo konfrontuje jejich moc, je sexista, rasista, xenofob. Budou 
lhát, lhát, lhát. A pak zajdou ještě dál: nezastaví se před ničím. 
Clintonovi jsou zločinci, uvědomte si to. Je to jasně 
zdokumentováno A vláda, která je chrání, se podílí na masivním 
skrývání všudypřítomné trestné č innosti Ministerstva 
zahraničních věcí a Nadace Clintonů, aby se Clintonovi udrželi 
u moci. Vědí, že na mě hodí každou lež, na mě a moji rodinu, na 
mé blízké. Vědí, že se nezastaví před ničím ve snaze mě 
zastavit. Nicméně ... s radostí pro Vás inkasuji jejich údery a 
střely, dělám to pro naše Hnutí abychom mohli získat naši zemi 
zpět. 

Věděl jsem, že tento den přijde. Že je to jen otázka KDY. Věděl 
jsem, že americký národ nad tím vším povstane a bude hlasovat 
pro budoucnost, kterou si zaslouží. Jediná věc, která může 
zastavit tento zkorumpovaný systém, jste VY. Jediná věc, která 
může zachránit tuto zemi, jsme MY! Jediní lidé, kteří jsou 



dostatečně odvážní, aby sesadili zkorumpovanou vládu, jsou 
Američané. 

Naše velká civilizace se přiblížila ke křižovatce. Věřte mi, 
neměl jsem tohle zapotřebí. Vytvořil jsem skvělou firmu a měl 
jsem fantastický život. Mohl jsem si užívat plody mnoha let 
úspěšných obchodních transakcí a podnikání pro sebe a svou 
rodinu místo toho, abych se prodíral tímto hororem lží, 
podvodů, zákeřných útoků. Koho by to napadlo. Dělám to, 
protože mi tato země mnoho dala a silně cítím, že je řada na mě, 
abych splatil svůj dluh zemi, kterou miluji. Dělám to pro národ a 
pro Hnutí. Získáme pro Vás tuto zemi zpět a uděláme Ameriku 
znovu skvělou. 

 

http://leva-net.webnode.cz/news/vystoupeni-trumpa-diky-
kteremu-se-stal-prezidentem-titulky/ 


