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Amerikanizace české kultury a cesta zpět k národní identitě 

 

Kultura v pravém slova smyslu dnes de facto zanikla. Kultura má povznášet ducha, ale ta 

současná ho nepovznáší. Kultura má být estetická a harmonická, ale ta současná je 

destruktivní. Kultura má vytvářet krásno, harmonií udržovat prostor, má vést k 

nejvyšším ideálům, ale co je za kulturu považováno dnes? Sprostá slova v odrhovačkách 

s neharmonickou melodií, fekálie v galeriích umění, rozřezaná těla atd. Existuje jedno 

staré rčení: "Svět spasí jedině krása, tedy harmonie." Ale to, co je v současnosti 

považováno za kulturu, rozhodně harmonické není.  

 

Po roce 1989 se v televizi a v kinech začaly objevovat západní filmy a seriály, hrála se západní 

hudba, vydávala se západní literatura. V roce 1993 byla u nás spuštěna první komerční televize 

a s ní přišla česká vydání zábavných pořadů ze západu. Reklama začala být všudypřítomná. 

 

Možná až 2/3 vizuální a hudební produkce v médiích pochází z USA, s malým podílem britské 

a německé tvorby. ¼ je domácího českého původu. Zbývajících pár procent připadá na celý 

ostatní svět. Týká se to bohužel i našeho bratrského Slovenska. Dříve bylo běžné, že u nás 

běžela slovenská produkce a každý slovenštině rozuměl, protože je to velmi podobný jazyk. 

Dnes je to tak, že často jsou i slovenské filmy dabovány do češtiny, protože mladí lidé už 

slovenštině rozumí jen částečně. V kulturní oblasti je dnes úspěšný ten, kdo vytváří produkty 

podle západního vzoru. Nejdříve potřebovali sociální inženýři změnit kulturní potřeby 

obyvatelstva a toho dosáhli dlouholetým zásobováním západní mediální produkcí. Nyní už u 

mladé generace vypěstovali potřebu takovou produkci konzumovat a ti tvořivější už nemají 

jinou možnost, než se těmto implantovaným potřebám přizpůsobit. I když jsou pořady o naší 

vlastní historii a kultuře v médiích stále poměrně hojné, tak je z našeho kolektivního vědomí 

pomalu, ale jistě vymazáváno spojení na naši podstatu, na to, kdo jako národ doopravdy jsme. 

 

Znovu získala velký vliv církev a to především katolická. Stalo se tak především díky tomu, že 

jí byl předán majetek, který jí údajně komunisté ukradli. Dostali však od našeho státu majetku 

mnohem více, než dříve skutečně měli. Více budov, více pozemků, více peněz. A protože jsou 

církevní hodnostáři v médiích představováni jako úctyhodní lidé a jako představitelé skutečné 

duchovnosti, tak také mohou obnovit svou více než tisíc let trvající manipulaci lidského 

vědomí. 
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Český národ má s církví velmi specifickou historickou zkušenost, která je však již 600 let stará 

a týká se husitského hnutí na počátku 15. století. Náš národ se tenkrát naposledy postavil proti 

největší síle tehdejšího světa, proti Římu, proti katolické církvi, poté, co ji český kněz Jan Hus 

jednou pro vždy usvědčil ze lží, pokrytectví, podvodů a zločinů, a z porušování jejích vlastních 

přikázání. Po té, co byl Jan Hus upálen a husitské hnutí po 20ti letech odolávání křížovým 

výpravám poraženo, žil náš národ stovky let pod nadvládou cizí církve, cizích vládců a cizí 

kultury. Přesto jsme to přežili a jako národ nezanikli. 

 

Katolická církev se dnes připravuje na to, že získá znovu svou moc a znovu zablokuje zatím 

stále otevřenou cestu ke skutečné duchovnosti a jediné skutečné záchraně nejen našeho národa, 

ale i lidstva jako celku. 

 

Když se podíváme na západ, tak je tam přibližně stejně pokřivená morálka, jako u nás. Avšak 

západ díky pokřivené morálce ovládl svět. My, Slované, jsme díky vlastní pokřivené morálce 

o vládu nad svými životy přišli. A pokud ne všichni Slované, tak my, Češi, zcela určitě. 

Abychom se osvobodili, musíme se přestat bát pravdy, nejdříve o nás samých a pak o stavu naší 

země. Pak musíme odmítnout spolupracovat na zločinech, které na nás náš stát páchá. 

  

Vybrané teze, se kterými se ANS ztotožňuje, pochází z tohoto ZDROJE: 

http://www.nwoo.org/2017/05/27/amerikanizace-ceske-kultury-jeji-dusledky-a-cesta-zpet-k-

nasi-narodni-identite-prispevek-pro-vseslovansky-sjezd/ 
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