Dopadne Evropa stejně jako Řím?
Za současného dění ve světě lze očekávat velký vojenský konflikt, válku. Plocha bojiště může, ale
nemusí být u nás v Evropě, krev však naše bude. Oficiálně si to však státy EU nepřipouštějí a využívají své
prostředky k odvrácení války, zatímco potenciální nepřátelé se na ni připravují.
Katalyzátory k zažehnutí konfliktu již nejsou nijak skryté. Rusko na Ukrajině otevřeně ignoruje dříve
sepsané dohody a Západu posílá zprávu, že jedinou odpovědí mu je síla.
Je zde však ještě jedna hrozba západním civilizacím podobná té, která mohla za zánik Západořímské
říše. Připomeňme si ji. Po mnohá staletí vedl Řím válku se severními kmeny a utkával se s nimi v mnohých
krvavých bitvách. Avšak když legiím docházely síly, začaly mezi své jednotky zapojovat i některé dříve
znepřátelené kmeny. Morálka vojska však upadala. Rodiny cizích bojovníků se mísily s Římany. Když se
pak masy nepodrobených kmenů hrnuly před hrozbou z východu a tlačily se na Západořímskou říši,
nesetkaly se s výrazným odporem. Kmeny měly mezi Římany již dávno své vlastní lidi.
A dnešní křesťanská civilizace odedávna válčila s muslimským světem. Ještě dnes má NATO své
vojáky v Afghánistánu, a přitom populace muslimů v evropských zemích je enormní. Muslimové ve
Francii ovládají nejedno předměstí velkých měst a celá země jim ustupuje. Nejinak je tomu ve Velké
Británii, ve Švédsku či USA. Přitom kdykoliv dojde k incidentu, samotní Britové rozpoutají kampaň na
očištění islámu, jako by žádný problém nebyl.
Na blízkém východě současně vzniká Islámský stát, který unáší západní novináře, uřezává jim hlavy,
hlásá džihád proti křesťanům a nabádá muslimy po celém světě, tedy i ty u nás, k zapojení do boje. Západ,
tak jako v případě Ruska, odpovídá pouze rezervovaně a snaží se přesvědčit své obyvatele, že Islámský stát
nemá nic společného s islámem.
Shrneme-li si tato fakta, můžeme si udělat představu o budoucím dění v Evropě. Na jedné straně
máme multikulturní Evropskou unii plnou muslimů. Na druhé straně Islámský stát, který již EU vyhlásil
válku. A k tomu všemu se přidává ruský medvěd, toužící po obnovení své říše rovněž na úkor EU. Jsou
tedy tři strany, avšak dvě z nich jsou proti jedné.
A bohužel reálný výsledek současného dění v Evropě může být jako zmiňovaný konec slavné říše.
Evropa po vyvrcholení konfliktu s muslimy by totiž nebyla schopná čelit současně i Rusku.
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