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Összesküvés, nem elmélet! - A migráció vezérlQ csillaga...

Sindzse, kedd 26 december 2017 - 10:03:15

Mindenki nyugodjon meg, nincs az a pihent agy, amely képes volna olyan históriákat kitalálni, mint amilyenek
megvalósításán a zsidóság többezer éve dolgozik. Ilyen a
huszas éveiben

született , de ihletet az "örök"

"Kalergi terv" is, amely ugyan csak a múlt század

zsidó lelkiségbQl merített.

Az1920-as években Richard

Coudenhove-Kalergi zseniális különcként, idealistaként, szinte vallásos fanatizmussal és ambiciózus propagandistaként
elemezte Európa elsQ világháború utáni helyzetét, s „pártok feletti tömegmozgalmat” szervezett az európai államok
egyesítése érdekében. Az Európai Egyesült Államok fogalomnál találóbbnak tekintette a szintén amerikai példára
(A. H. Fried Pánamerika címq könyve alapján)
kitörésének megakadályozását remélte."

kialakított ' Páneurópa'

kifejezést, amelytQl az új világháború

Ezt persze csak a valótlanságokat terjesztQ VALÓSÁG láttattja így. A

valóság egészen más, amint ez épp a fantáziadús szerzQ könyvébQl [lentebb] kiderül.

Persze nem lehet &uacute;gy a val&oacute;s&aacute;got &uacute;gy meghamis&iacute;tani, hogy a hamis&iacute;t&oacute; el ne k&oum

"

Vissza kell &aacute;ll&iacute;tani Eur&oacute;pa

(?)

megrend&uuml;lt vil&aacute;gha talmi poz&iacute;ci&oacute;j&aacute;t, s &ouml;t&ouml;dik vil&aacute;ghatalomk&eacute;nt be kell illeszteni az &u

(?)
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alkotnak. Coudenhove-Kalergi a ,kis-Eur&oacute;pa' h&iacute;ve volt, de hangs&uacute;lyozta, hogy P&aacute;neur&oacute;pa nem ir&aacute;nyu

L&aacute;m a patk&aacute;nyforradalom zsid&oacute; n&eacute;pbiztosa '26-ban m&aacute;r Eur&oacute;pa jobbl&eacute;t&eacute;n m

Ki gondolta volna, hogy 1

989. j&uacute;nius 27-&eacute;n, amikor Alois Mock &eacute;s magyar koll&eacute;g&aacute;ja Horn Gyula k&ouml;z&ouml;sen v&aacute;gt&aacu
"P&aacute;neur&oacute;pati piknik"
fedQn&eacute;v alatt.

Ez az am&uacute;gy megrendezett jelenet Eur&oacute;pa felszabadul&aacute;s&aacute;nak hamis szimb&oacute;lum&aacute;v&aacute;
A hamiss&aacute;g az&eacute;rt sem der&uuml;lhetett ki, mert egy kett&eacute;szak&iacute;tott nemzetet

egyes&iacute;tett. A rab &eacute;s cs&oacute;r&oacute; keleti fert&aacute;lyt a szabad &eacute;s gazdag nyugatival. A keletn&eacute;metek ugyan

Ez a boh&oacute;ckod&aacute;st a z&aacute;rral [vagy ink&aacute;bb a dr&oacute;ttal] &oacute;ri&aacute;si robaj k&iacute;s&eacute;rte: &eacute;p
"szoborta"

dr&aacute;ga m&aacute;rv&aacute;nyba ... N&aacute;la csak haverja a nagy s&aacute;t&aacute;nista &aacute;l&eacute;p&iacute;t&eacute;sz Mak

Az fent le&iacute;rtakkal l&aacute;tsz&oacute;lag elt&eacute;rtem KalergitQl, a val&oacute;s&aacute;gban viszont egy szines keretet adtam a p&aa

Pszint&eacute;n sz&oacute;lva m&eacute;gse &eacute;rtek valamit. Az olyan zsid&oacute; kiadv&aacute;nyok mint a VAL&Oacute;S&Aacute;G sze

ElQdeik a felvid&eacute;kre bet&oacute;dul&oacute; kaz&aacute;rok is b&uuml;ntetlen&uuml;l m&eacute;rgezhett&eacute;k p&aacute;link&aacute;

Ezek ut&aacute;n teszem k&ouml;zz&eacute; az &eacute;rt&eacute;kes &eacute;s &eacute;rdekes k&ouml;nyv
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recenzi&oacute;t

, amelyet a kor&aacute;bban sz&eacute;gyenszemre nem ismert blogon olvastam el, ill. onnan t&ouml;lt&ouml;ttem le.

Az alapsz&ouml;veg teh&aacute;t egy bizonyos

Andre Lowoa

&iacute;r&aacute;sa, amelyet megjegyz&eacute;seimmel, ill. k&eacute;pmell&eacute;kletekkel tark&iacute;tok - r&eacute;gi rossz szok&a

Coudenhove-Kalergi terv: Lopakodó népirtás Európa népei ellen.
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A t&ouml;meges bev&aacute;ndorl&aacute;s [migr&aacute;ci&oacute;] egy olyan jelens&eacute;g, melynek kiv&aacute;lt&oacute; okait a mai napig
“fejlQd&eacute;s”

elker&uuml;lhetetlen velej&aacute;r&oacute;jak&eacute;nt akarnak l&aacute;ttatni, ez a folyamat val&oacute;j&aacute;ban t&ouml;bb &eacute;vtize

A P&aacute;n-Eur&oacute;pai Mozgalom megsz&uuml;let&eacute;se

Kevesen tudj&aacute;k, hogy az eur&oacute;pai integr&aacute;ci&oacute; egyik fQ megind&iacute;t&oacute;ja ugyanaz a szem&eacute;ly volt, aki l

Kalergi &uacute;r teh&aacute;t nem zsid&oacute;. Rosszabb ann&aacute;l - zsid&oacute;csahos.

Richard Kalergi a h&aacute;tt&eacute;rbQl mqk&ouml;dve, t&aacute;vol a nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;g f&uuml;rk&eacute;szQ tekintet&eacute
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1922-ben, B&eacute;csben
alap&iacute;totta meg a P&aacute;n-Eur&oacute;pai Mozgalmat melynek c&eacute;lja egy
“&Uacute;j Vil&aacute;grend”

l&eacute;trehoz&aacute;sa volt, melynek vezetQ &aacute;llamai az Egyes&uuml;lt &Aacute;llamok &eacute;s a vele sz&ouml;vets&eacute;ges, f&o
A kezdem&eacute;nyez&eacute;s legelsQ t&aacute;mogat&oacute;i k&ouml;z&ouml;tt voltak olyan cseh politikusok is, mint
Tom&aacute;š Masaryk
&eacute;s
Edvard Beneš
,

nemzet&uuml;nk nagy bar&aacute;tai ...

a
z anyagi alapot a d&uacute;sgazdag bank&aacute;r
Max Warburg

a legk&aacute;rt&eacute;konyabb zsid&oacute;k egyike

teremtette meg a 60 000 m&aacute;rka p&eacute;nzbeli adom&aacute;ny&aacute;val. A P&aacute;n-Eur&oacute;pai Mozgalmat Ignaz Seipel osztr&

Az eur&oacute;pai fasizmus felemelked&eacute;s&eacute;vel a Kalergi tervet t&ouml;r&ouml;lt&eacute;k &eacute;s a P&aacute;n-Eur&oacute;pai M

A Holocaustn&aacute;l kegyetlenebb &eacute;s
"m&eacute;retesebb"

n&eacute;pirt&aacute;si terv elfogad&aacute;sakor Zsid&oacute;Amerika &eacute;pp magasztos t&eacute;nyked&eacute;st folytatott. Az &uacute;.n

http://bendeguz.info/news.php?item.676
Oldal 6/15

"N&uuml;rn bergi Perben"

font ftizenh&aacute;rom csom&oacute;s vastag k&iacute;nz&oacute;- k&ouml;telet a zsid&oacute;irt&aacute;sban v&eacute;tkes politiku sok, katon

Ennek erdem&eacute;nyek&eacute;pp a CIA v&eacute;g&uuml;l belekezdett a terv v&eacute;grehajt&aacute;s&aacute;ba.

A Kalergi terv l&eacute;nyege

K&ouml;nyv&eacute;ben – melynek c&iacute;me: “Praktischer Idealismus” – Kalergi r&aacute;mutat, hogy a j&ouml;vQ Eur&oacute;p&aacute;j&aac

Kalergi elsQ l&eacute;p&eacute;sben az eur&oacute;pai nemzetek &ouml;nrendelkez&eacute;si jogukt&oacute;l val&oacute; megfoszt&aacute;s&aa
kiirt&aacute;s&aacute;t
(!) tqzte ki c&eacute;lul
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t&ouml;meges bev&aacute;ndorl&aacute;s

(!) &eacute;s etnikai szeparatista mozgalmak r&eacute;v&eacute;n. Ahhoz, hogy Eur&oacute;p&aacute;t egy &uacute;j vezetQ r&eacute;teg akad&

Kalergi errQl is felvil&aacute;gos&iacute;t minket:

A j&ouml;vQ embere kevertfaj&uacute; lesz, a mai kor faji csoportjai &eacute;s t&aacute;rsadalmi oszt&aacute;lyai lassan, fokozatosan eltqnnek a t&
v&aacute;lt Eur&oacute;pa &uacute;j szellemi arisztokr&aacute;ci&aacute;j&aacute;v&aacute;. Eur&oacute;pa gondoskod&aacute;sa megteremtett

Ez ak&aacute;r viccesnek is t&uuml;nhet. De gondoljunk csak majnem nobeld&iacute;jas nagy &iacute;r&oacute;nk Konr&aacute;d Gy&ouml;rgy

T&eacute;ziseire

, amelyeket egy cikkben m&eacute;ltattam ek&eacute;ppen...

"A zsid&oacute;k nem lesznek utcaseprQk, mert a sok &eacute;vezred alatt felhalmoz&oacute;d&oacute; intellek tu&aacute;lis tQke tov&aacute;bb &

g&eacute;nkokt&eacute;lban
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(!), amik a gyerekeink.

Hordozhat&oacute;

&ouml;r&ouml;ks&eacute;g ez, &eacute;s

b&aacute;rhol mqk&ouml;dtethetQ

. A zsid&oacute;k sok k&iacute;nnal, g&uuml;rc&ouml;l&eacute;ssel, vesz&eacute;lyekkel, de &eacute;vezredek alatt megtanult&aacute;k a munk&a

Kokt&eacute;los Konr&aacute;d vil&aacute;gosan besz&eacute;l: a t&aacute;rsadalmi arisztokr&aacute;ci&aacute;t a zsid&oacute;knak kell alkotniu

B&aacute;r Richard Kalergi nev&eacute;t egyetlen tank&ouml;nyv sem eml&iacute;ti meg, az Q elgondol&aacute;sai k&eacute;pezik az Eur&oacute
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&eacute;s v&eacute;dQ int&eacute;zked&eacute;sek &eacute;s jogszab&aacute;lyok

[ide soroland&oacute; a cig&aacute;ny szaporas&aacute;g &eacute;s bqn&ouml;z&eacute;s r&aacute;erQltet&eacute;se a t&aacute;rsadalomra...]

&ouml;sszess&eacute;ge azzal a c&eacute;llal sz&uuml;letett meg, hogy elQseg&iacute;tse az afrikai &eacute;s &aacute;zsiai n&eacute;pess&eac
Angela Merkel
&eacute;s Herman van Rompuy.

Ezek ut&aacute;n tal&aacute;lgassuk, hogy a v&eacute;n k&uacute;rva (bocs) mi&eacute;rt nyitja ki a kaput a szines csorda elQtt? Nem. F&ouml;l&

A genoc&iacute;diumra – azaz n&eacute;pirt&aacute;sra – val&oacute; sz&uuml;ntelen usz&iacute;t&aacute;s szerves r&eacute;sz&eacu

Az ENSZ New York-i kirendelts&eacute;g&eacute;nek egy 2000

&eacute;v janu&aacute;r hav&aacute;ban k&ouml;zz&eacute;tett jelent&eacute;se szerint – c&iacute;me: “Immigration replacement: A solution to de

Ez t&eacute;nyleg &iacute;gy van

meg&iacute;rva

nyugati honlapokon is.
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Az ember elgondolkozik azon, honnan j&ouml;hetnek ezek a sz&aacute;mok, melyek azt hivatottak bizony&iacute;tani, hogy nek&uuml;nk X &eacut
“sz&uuml;ks&eacute;g&uuml;nk”
. K&ouml;nnyq bel&aacute;tni, hogy a
“demogr&aacute;fiai v&aacute;ls&aacute;got”

bQkezq csal&aacute;dt&aacute;mogat&aacute;si rendszerrel, csal&aacute;dbar&aacute;t &eacute;rt&eacute;krend k&ouml;zvet&iacute;t&eacute;s&

[csak a zsid&oacute; g&eacute;nkokt&eacute;l marad]

a bev&aacute;n dorl&aacute;snak h&aacute;la

egyszer megszqn&uuml;nk l&eacute;tezni, mint egyedi faji &eacute;s etnikai csoport. A k&uuml;l&ouml;nb&ouml;zQ deszegreg&aacute;ci&oacute;s
“rasszizmus”

ellenes int&eacute;zked&eacute;seknek az egyed&uuml;li c&eacute;lja az, hogy eltorz&iacute;ts&aacute;k n&eacute;p&uuml;nket, hogy olyan embe

[Crisholm &uacute;r is l&eacute;tezQ szem&eacute;ly, kanadai zsid&oacute;csahos &uacute;riember. Fiatalkori kutat&aacute;si ter&uuml;lete a gye

vil&aacute;gkorm&aacute;ny

fel&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa mellett t&ouml;rt l&aacute;ndzs&aacute;t amely "ki&iacute;rtja az emberi elm&eacute;kbQl az individualizmust,
a

hqs&eacute;get, a csal&aacute;di hagyom&aacute;nyokat, a patriotizmust &eacute;s a vall&aacute;si dogm&aacute;kat, stb."
]

V&eacute;gk&ouml;vetkeztet&eacute;sek
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Ha k&ouml;rben&eacute;z&uuml;nk korunk multikultur&aacute;lis t&aacute;rsadalm&aacute;ban, nyilv&aacute;nval&oacute;v&aacute; v&aacute;lik,

A dolgoz&oacute;k milli&oacute;it megnyomor&iacute;t&oacute; glob&aacute;lis kapitalizmus t&aacute;ny&eacute;rnyal&oacute;i szakadatlanul arr&

Wednesday, February 11, 2015

SzerzQ: Andre Lowoa

***
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Sz&oacute;val valahogy &iacute;gy fest a dolog. A v&eacute;gk&ouml;vetkeztet&eacute;sek kulcsmondata azt tartalmazza, hogy Eur&oacute;pa n&
fel kell kelni&uuml;k
. Ez helyes, de nem a
"multikultur&aacute;lis elnyomat&aacute;s miatt"

, hanem l&eacute;t&uuml;k v&eacute;delm&eacute;ben &eacute;s nem csak Eur&oacute;pa n&eacute;peinek, hanem az eg&eacute;sz feh&eacute;
"kalergiket"
kell elpuszt&iacute;tania!

2015.10.04

Sz. Gy.

A zsid&oacute;csahosok persze m&aacute;sk&eacute;pp l&aacute;tj&aacute;k

Jeles&uuml;l
Lengyel L&aacute;szl&oacute;
, AntallJ&oacute;ska
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"politikai mikiegere"

is. Ritka undorit&oacute; migr&aacute;ci&oacute;s sz&ouml;sszenete m&eacute;g az Q reperto&aacute;rj&aacute;ban is bqzlik. A N&eacute;pszabi
"&iacute;r&aacute;s&aacute;t"

hangzatos c&iacute;m alatt. Id&eacute;zet a cikkbQl.

"

Amikor a budapesti Keleti p&aacute;lyaudvarr&oacute;l elindult egy menek&uuml;lt gyalogmenet Ausztria, a „szabads&aacute;g”, N&eacute;metorsz

Azt&aacute;n &aacute;rad tov&aacute;bb a liber&aacute;lis takony...

"A

muszlim sz&iacute;nes bQrq emberek, akiket kibomb&aacute;zott, el&uuml;ld&ouml;z&ouml;tt saj&aacute;t orsz&aacute;guk, akiket nem fogadott be

Érdekes, bennem egészen más képi asszociációk támadnak ezzel az "idealizmussal" kapcsolatban.

Itt megakadtam az &iacute;r&aacute;ssal, mert az Interneten adatokat, fQleg krimin&aacute;l-statisztikai adatokat kerestem arra n&eacute;zve, hogy
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epiz&oacute;ddal

, ami esetleg az&eacute;rt &eacute;rdekes, mert a migr&aacute;nsoknak m&aacute;r N&eacute;metorsz&aacute;g se el&eacute;g j&oacute;.

"

Sv&eacute;dorsz&aacute;g &eacute;s Norv&eacute;gia egy nemierQszak-hull&aacute;m k&ouml;zep&eacute;n tal&aacute;lta mag&aacute;t, mi&oa

nQk ellen. Most ism&eacute;t egy 34 &eacute;ves szom&aacute;li bev&aacute;ndorl&oacute;t tart&oacute;ztattak le egy sv&eacute;d nQ megerQsz

.

&Eacute;n mindenesetre a megerQszakolt nQk sikoltoz&aacute;s&aacute;t v&eacute;lem hallani.

Ami Merkel anyut iletti, ezt a h&uuml;lye barmot nem &eacute;rdekli, hogy m&aacute;r a n&eacute;metek n&eacute;gy&ouml;t&ouml;de a migr&aacu

De tal&aacute;n hagyjuk ezeket az
"idealist&aacute;kat"
.

Besz&eacute;ljunk ink&aacute;bb saj&aacute;t csahosainkr&oacute;l. Ez a fazon tulajdonk&eacute;pp nem is mikieg&eacute;r, hanem egy olyan &a

http://bendeguz.info/news.php?item.676
Oldal 15/15

Nos vel&uuml;k kell elb&aacute;nni legel&eacute;bb...

2015.10.07

Forr&aacute;s:
Szesz&aacute;k Gyula

