Zázračné povojnové zotavenie a hospodársky rast Ekonomickej prosperity Nemecka.
Zrada Nemecka na vlastnom národe vykrádanie EU.
Multikulturalizmus v Európe bol spustený pod kontrolou USA v rokoch 1918 -1945.
Rovnica: Multikulturalizmus = USA = Ilumináti = Rotschild. a + 300 = Hitler = Kalrergi = EÚ.
Hitler žil až do roku 1985 a pokračoval v Satanistickom Multikulturálnom pláne likvidácie Európy.

Tento článok je venovaný téme vzostupu
prosperity Nemecka napriek tomu, že prehralo
prvú aj druhú svetovú vojnu. Dnes sa Nemecko
v Európe tak ako USA stavia do pozície, do pozície
policajta, diktátora či záchrancu rasy.
1. Aby som vedel pochopiť primitívny postoj
a spôsob riešenia Multikultúrnej spoločnosti a
porozumel dnešnej situácii v Európe zašiel som
do povojnových rokov, ale aj do histórie USA
kde som hľadal súvislosti vzory a vzorce.
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V článku vychádzam z osvedčenej formy hľadania odpovedí, kladením si nepríjemných otázok.
Ako príklad použijem správanie detí. Keď deti vyrastajú, najviac informácii získavajú od svojich
rodičov. Neustále otázky mama, oco, A prečo A prečo, A prečo, stále dookola sa pýtajú, kým nie
sú spokojné. Vďaka poznatkom, ktoré získavajú od detstva sa učia, spočiatku veciam ktorým
nerozumejú, sa neskôr začínajú orientovať a chápať všetkým procesom, zákonitostiam a tak je
to aj s dospelými učíme sa stále až do našej pozemskej smrti.
V príspevku som sa pokúsil na prvý pohľad odpovedať na nezmyselné úvahy a otázky odpovedať.
Ak som nebol spokojný, hľadal som odpovede ďalej a vôbec nie neprekvapene som začal nachádzať
súvislosti, ktorým som nerozumel pre nedostatok informácii, ktoré začali zapadať.
V konečnom hodnotení tohto príspevku som stále nedospel k záveru. Netvrdím, že moje úvahy sú
konečné a správne. Aj naďalej budem dopĺňať fakty, úvahy, o nové zistené poznatky. Takže pozrite
sa aj vy na moje odhalenia na udalosti, prečo sa deje, to čo sa deje. Pozrime sa spolu ako sa dá
s týchto sračiek dostať. Prečo sračiek, tak o tom vypovie môj článok. Je dôležité, aby ste najskôr
prečítali kostru článku a následne, prílohy, aby to o čom v príspevku uvádzam vám dalo zmysel.
Môj príspevok je úvodom do v témy. Nepokojná Európa konšpiračný sprievodca 2016 v1,
Európa a Multikulturalizmus, Komplex zdrojov informácii do jedného sprievodcu pre
zorientovanie s problematike – rozporu medzi silami zla Satana a dobra Božej vôle.
zlo ,Satan = USA – EÚ – NATO a dobro, Kresťanská Európa a Slovania . V príspevku som sa pozrel na
problematiku Nemecka, členských štátov EÚ, emigrácie na dnešný stav pre ekonomicky
nevzdelaného občana, nie politika.
1.. K domácej a Európskej situácii: Otázka: Je toto možné? - Európske špičky zapredávajú vlastných
občanov Nemecka, ako aj ostatných Európskych krajín pod rúškom Multikulturalizmu, demokracie,
otvorenosti Muslimským krajinám v spolupráci z USA, cirkvi vo Vatikáne.

Cirkev historicky:( zdroj ). ( zdroj )
( zdroj ) ( zdroj ) Nemecko na čele so
súčasnou kancelárskou Merkelovou
prevzalo úlohu záchrancu a koordinátora
Multikultúrnej Európy v krajinách EÚ.
Nenápadne sa tzv. samo postavilo do úlohy
koordinátora Multikulturalizmu. Hlavne
Nemecko tlačí a napáda ostatné krajiny EÚ
z rasizmu a presadzuje si vlastné záujmy
pod diktatúrou lobistov a finančných skupín
z USA.
Nemecko neváha urážať ostatné krajiny z vypočítavosti menších krajín EÚ z priživovania sa na EÚ
a vyzobávaním zrniek z koláča EÚ. Sú to krajiny: Slovensko, Česko, Maďarsko a iné menšie nové
krajiny EÚ. V tejto súvislosti poukazujem na podozrenie s podvodu EÚ na novo pristupujúce krajiny
do EÚ. Otázka: Prečo podvodu? V obchodnom práve ako aj v právach spotrebiteľa sa hovorí o týchto
právach a povinnostiach. Reklama nesmie byť klamlivá.
Ak bol spotrebiteľ zákazník oklamaný, tým, že bol uvedený do omylu, výrobok, tovar alebo služba
nespĺňa, čo predajca garantoval, rozsah poskytovaných služieb, má zákazník právo na odstúpenie od
zmluvy. Nie je to presná citácia obchodných podmienok, iba poukazujem na skutočnosti prečo mám
podozrenie s podvodu EÚ na pristupujúcich krajinách do EÚ. Otázka: Čo s toho plynie?
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Ak sme boli oklamaný a v prípade, že sa to potvrdí, majú všetky takto oklamané krajiny právo na
odškodné, ako náhrada škody, za klamlivú reklamu, neplnenie dohôd, či pre skresľovanie dohôd
s cieľom podvodu. V prípade odstúpenia z EÚ by mali členské štáty EU platiť odstupné krajinám
za porušenie podmienok, ktoré boli podpísané pri vstupe. Naše vláda to určite vedia no nehovoria
o tom prečo? Maršalov ako Kalergiho plány, sú v Rozpore z podmienkami pre pristupujúce krajiny.
Pozrime na body a záruky, ktoré nám boli sľubované pri vstupe do EÚ ( zdroj ).
Odfajknime si. Koľko bodov bolo EÚ naplnených, nenaplnených !
Pozor nejde iba o body, ale na trestnú zodpovednosť z podvodu !
S pohľadu týchto skutočností sa dopúšťa EÚ tr. činu genocídy na občanoch EÚ, vykrádaním ekonomík
iných členských štátov, krádeže duševného vlastníctva iných národov, ako aj pozbavovania
svojprávnosti a identity národov! Nebudem menovať všetky skutočnosti. Mám podozrenie, že
ide o zasahovanie do práv a slobôd a škôd v obrovskom ekonomickom rozsahu.
O vymáhateľnosti škôd: Vstup do EÚ je o obojstrannom plnení zmlúv, ale aj o napĺňaní práv
zvrchovanosti národov. Môžem sa domnievať, že pri napĺňaní záväzkov medzi štátmi, že ide
o obchodné medzištátne zmluvy, práva a povinnosti. S toho plynú pri nedodržiavaní všetky škody
na občanoch, majetku štátov na ekonomike, duševnom vlastníctve. Ak sa podmienky neplnia, sú
porušované, boli uzatvorené s cieľom podvodu, sú neplatné !
Nie právnik, napriek tomu som presvedčený, že celá EÚ je podvod sprisahancov Satana. Právnicky
stačí iba moje podozrenia správne učesať a pomenovať, do akej miery sme sa stali obeťami,
konšpiračnej hry, klamstva, ekonomického podvodu a iných podvodov.

K Nemecku a čl. štátom EÚ : Nemecko šikanuje
ostatné štáty Multikulturalizmom a vynútenou
poslušnosťou sa podriadiť záujmom Nemecka
a Bruselu presadzovaním kvót prijímaním
utečencov, hlavne mladých ľudí túžiacich
utekajúcich nie pred vojnou, ale pedofilov
a násilníkov do Európy za sexom. ( Zdroj )
Podľa Google štatistiky:
Najčastejšie vyhľadávaným výrazom v týchto
moslimských krajinách je sex z ovcou, sex
s kozou, sex s deťmi či mŕtvolou ( zdroj ).
Zvrátené hodnoty: Zakladateľ koránu
Mohamed bol pedofil. ( zdroj )
Multikulturalizmus, nasadili do EURÓPY USA za účelom likvidácie Slovanov a Európy podľa vzoru,
ktorí s obdobia kolonizácie Ameriky keď podobne decimovali pôvodné Indiánske obyvateľstvo.
USA je historicky krajinou zbehov a násilníkov, ktorý zabíjali pôvodné obyvateľstvo a prisvojovali
si územia pôvodných obyvateľov nie len zabíjaním, ale aj šírením chorôb hladu vykorisťovaním.
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Tieto svoje historické skúsenosti devastácie území, vykrádania prírodných zdrojov z čias kolonizácie
praktizuje dnes USA aj v Európe. Hlavným koordinátorom sa stalo podľa mňa Nemecko, ako aj
ostatné krajiny EÚ kolonizátori Ameriky. Pripomeňme si, že Amerika je historicky kolóniou Britov,
Španielov Francúzov Najväčšími majiteľmi majetkov v Amerike je cirkev so sídlom vo Vatikáne.
Tieto krajiny sú najviac postihnuté Multikulturalizmom a riadenou genocídou z USA.

Multikulturalizmus v Európe je riadený z USA od povojnových v rokov 1918 -1945
Multikulturalizmus objavenie Ameriky a prvé osídľovanie 1847

Nemecko sa stalo po vojne prostredníkom manipulácie a vydierania Iluminátov v USA. Po vojne
bolo treba zaplatiť okupovaným krajinám povojnové škody. V povojnovom období nastáva doba
Amerikanizmu v Európe, pod kontrolou rôznych satanistických spolkov riadených z USA.
Prvý objavitelia Ameriky, boli spodina Európy zlodeji a vrahovia, utečenci. Hospodárstvo Ameriky
bolo ovládnuté a kontrolované zločincami, vrahmi. Počas kolonizácie postavili základy pre dnešnú
podobu USA ekonomicky aj ľudsky. Zločinci Satanisti, Ilumináti, ovládli bankový sektor aj celú
Ameriku.

FED je štátna banka v súkromných rukách
mimo kontroly štátu. Štátna, je iba imaginárny
pojem na oklamanie občanov systém USA.
( Vláda USA včera aj dnes, od čias kolonizácie až
po dnešnú Európu ) je nástrojom špekulantov
a podvodníkov. ( Tlačenie nekrytých peňazí, je
podvod na okolitých ekonomikách ) ( zdroj )
Otázka: Ako by rástli iné ekonomiky za
predpokladu, že by tlačili nekryté peniaze?
Tlačenie peňazí vytvorilo podmienky pre
vykorisťovanie a infláciu, ale aj pád ekonomík štátov, ktoré si nekryté peniaze netlačili, čo viedlo
k úpadku rozvinutých ekonomík Európy. Je načase aby si Európa tieto pohľadávka začala uplatňovať !
Príklad okrádania: Ako môže niekto ísť do obchodu kúpiť si mlieko, chlieb, ak nemá čím zaplatiť.
Ak nemá čím zaplatiť vytlačí si svoje peniaze, aby nemusel pracovať a platidlom sa stáva fikcia
hodnota majetku, čo je prípad USA. ( A fiktívna hodnota, ktorá bola vytvorená sa dá vyčísliť ).
Celkový dlh USA je hodnota, o ktorú okradli v USA – Európu. Je to dlh štátu USA, dlh Európe !
Ak sa zlodej príde na plán ako kradnúť a nebyť prichytený vymyslí si na tento účel FED. Vydávať
nekryté peniaze a ručiť s nimi, je ako ručiť ničím – žiadnou reálnou hodnotou. Ak pracujúci Európan
vyrobí tovar v hodnote 10 000 000 Eur a dostane za tento výrobok bankovky v nekrytých dolároch
je to krádež, lebo tieto bankovky nemôže nikde použiť.
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To znamená že dlh USA voči Európe = výške naše chudoby ! Ak by sa tento dlh prepočítal na počet
občanov v EÚ dostaneme približne ( bez rôznych odpočtov na náklady atď. ) priemerný plat na mesiac
o koľko by sa zvýšila naša životná úroveň ! Ja sám som to neprepočítaval, nakoľko matematiku
v Biliónoch neovládam ( Skúsi to niekto ? Sám som zvedavý na to číslo )
Je to stále krádež Do obehu sa dostalo viacej peňazí, ako je reálna hodnota, ktorú obyvatelia USA
vytvoria a za čo môžu ručiť. Ak ten kto výrobok ktorý vyrobil nedostane zaň reálnu hodnotu = tento
dlh výške chudoby !. Ale kto to už má pod kontrolou, keď nikto sa nesťažuje, že za svoju prácu
nedostal toľko koľko má hodnotu !? Chudák pracujúci sa nechá okrádať, lebo sa spolieha na štát.
Krádež ako vo filmoch, kde zlodej prepadne ulici občana a ukradne mu peňaženku, dnes nie je
v móde. Na tento účel na západe sa používajú zmenky, dlhopisy, burzy. Burza je nástroj ako ukradnúť
kapitál z celého sveta. Na tento účel sa vymyslel systém obchodovanie s derivátmi. Pozrite si film
Hospodárska kríza 2008 ( zdroj ). Americký sen ( zdroj ) Pravda o světové krizi. ( zdroj )
Krytá mena a kapitál sa rovná skutočné peniaze hodnota peňazí v bankovkách, ktoré investujú
na burzách občania z celého sveta napríklad a hlavne do fikcie. obchodovanie s derivátmi = fikciou.
V čase kolonizácie sa v Amerike sa uchytili práve podvodníci. Postavili základy pre dnešný
ekonomický a bankový systém ! Títo zlodeji FED, Ilumináti, Chazari a iné záujmové skupiny
si podriadili ekonomiku USA, prírodné zdroje a neskôr obyvateľstvo tak ako sa to deje dnes V Európe.
Výnimka je Rusko ! Rusko Odoláva od čias Napoleóna a pokusom Iluminátov ovládnuť Európu.
Preto boli založené diabolské spolky Iluminátov, preto prišiel Hitler, Kalergi vznikla EÚ, by zničili
Rusko a Slovanov.

Amerika vybudovala svoju históriu s toho
čo ukradla iným národom. ( zdroj )
Vrhli sa na bohatstvo krajiny Indiánov,
zdecimovali a vykradli tento národ. Dnes sa
už nová emancipovaná generácia vracia po
viac ako 400 rokoch späť do Európy bohatnúť
a drancovať prírodné zdroje, zabíjať
pôvodných obyvateľstvo. Šírenie chorôb
hladu, bezprávia bolo hlavným nástrojom ako
ovládnuť územia, pozabíjať pôvodných
obyvateľov Indiánov.
Toto isté praktizuje USA dnes v Európe dnes ! Už sa nehľadá a nevykráda zlato ktoré leží v zemi, ale
v trezoroch. Na Históriu sa rýchlo zabúda, lebo ju podceňovaná. Ale múdry sa učia z Histórie.
Dlh štátu v USA c súčasnosti je niekoľko cca 40 biliónov ( údajne až 90 biliónov ) dolárov a to je dlh
vo fiktívnych bankovkách. Ak by každý chcel svoj dlh od USA späť napríklad v hodnote drahokamov
či ropy, tak USA budú musieť na Európu musieť pacovať 500 rokov aby tento dlh splatili.
Poučná myšlienka: Múdri sa učia z histórie. História nám ponúka múdrosť ako sa vyvarovať chybám,
( pre USA pripomenúť si, ako sa likvidujú a vykrádajú národy - kolonizácia Ameriky ) Otázka: Prečo
tí múdrejší sa nepoučia a nezabránia týmto špinavostiam?
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Pretože, sme zleniveli a nechceme sa poučiť z histórie alebo sme rovnaký ako v USA len v malom?
Ja myslím, že áno. Preto je na Slovensku a v Európe chudoba. Nás obyčajných ľudí neokrádajú priamo
Ilumináti z USA, ale naši politici, ktorý ukrývajú nakradnuté peniaze z našej práce v krajinách
daňových rajov.
Prečo sa teda nebránime? . Ak by sme si to aj uvedomili kde problém je, nemáme čas ho riešiť,
lebo musíme ťažko celé dni pracovať, aby sme si zarobené peniaze nechali ukradnúť tými, ktorí
nás zamestnali za málo peňazí, to znamená, nechali sa vzápätí okradnúť za ťažko vyrobené peniaze.

Podvodný systém zarába napríklad týmito dvoma spôsobmi.
1. Zaplatí menej ako je reálna hodnota.
2. Ukradne aj to málo za ktoré sme dostali zaplatené za tovar, či prácu a duševné vlastníctvo.
A potom sa divíme, že štát ktorý nechráni svojich občanov a jeho prácu neprosperuje !

Ako je to na Slovensku ekonomika a imigrácia. Súčasný Slovenský prezident r. 2016 sa v súvislosti
s imigráciou vyjadril o Taliansku ako o bratoch, spoločných hraniciach, spoločných historických
záujmoch. Otázka: ( pripravuje pre Slovákov zradu spolupracuje z EÚ a USA na zapredaní Slovenska
a Slovanov pre Iluminátov? ) O čom to hovoril pán prezident Kiska o mníchovskej zrade? Pritom proti
Taliansku dnes nič nemám ( zdroj ) Náš prezident nie je len úžerník, ale aj najblbší prezident
Slovenska.

Povojnové obdobie Európa a Nemecko
Neuveriteľný ekonomický zázrak.
Nemecko rozpútalo ( I.) a aj II. svetovú vojnu.
Po ukončení vojnového konfliktu sa v Európe
začínajú nové dejiny. V USA pripravili plán ako
ovládnuť svet a nastoliť nový svetový poriadok
pre ovládnutie prírodných zdrojov v prospech
blahobytu pár vyvolených. ( zdroj )
Nemecko sa stalo nástrojom vydierania a
obetným baránkom záujmových skupín západu
USA. Prevzalo na seba úlohy, už nie dobyvateľa
národov, ktoré zdecimovalo vojnou krajiny, ale úlohu humanitárneho záchrancu. Trauma s ktorou
po vojne Nemecko ochorelo a preto sa dnes snaží vystupovať, ako my sme tí dobrí Multikultúrny.
Prezentuje sa ako nefašistický štát, netvrdím že je, preto aj dnes to ustavičné napádanie občanov
nie sme rasisti. Nemecko je v traume. Snaží dokázať hlavne sebe a určite aj svetu, že fašizmus bol
omyl a že dnes sú iný lepší. USA ponúklo Nemecku na túto jeho Traumu - Vírus liek pomoc.
Lenže telo je iné, Nie je to telo USA a bývalé Indiánske územia. Tým telom je Európa a Nemecko.
Občania si volia vládu aby zastupovala predovšetkým ich záujmy, ale deje sa presný opak !
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V mene vlády zapredávajú občanov, dopúšťajú genocídu, znásilňovanie, zabíjanie. Občan platí svojej
krajine dane = cena za ochranu jeho práv, aby ich vlastní vláda zapredala, Ilumináom, Chazarom
emigrantom, ktorí ak ich nezabijú, tak zotročia.
Politici, aby si uchránili svoje záujmy, veď už dávno zapredali svojich občanov robia všetko ale iba pre
seba. Tí nemecký kalkulujú asi takto. Nejaké tie obete nevadia, veď je nás 50 000 000 a potrebujeme
znížiť záťaž na vyplácanie dôchodkov z populačnej explózie z povojnového obdobia. Emigranti nám
v tom pomôžu, tým že im zoberú prácu a bez práce naši občania nebudú mať z čoho žiť, skôr umrú,
čo zníži záťaž na sociálny systém ! Neskôr naším emigrantom čo sme im dnes dali im aj tak vezmeme.
Pre niekoho bude prekvapením prečo imigranti dnes dostávajú tak štedré soc. dávky. Všetky sociálne
dávky, ktoré sú vyplácané a majú byť vyplácané súčasným a budúcim dôchodcom sú už dnes
vyplácané, ako podpora pre imigrantov zatiaľ z účtov, neziskových organizácii, ktoré získavajú svoje
zdroje podvodmi na Burzách ! Natlačených peňazí na západe haraburda veľa, prečo by aj dnes
nevyplácali Imigrantom nekryté sociálne dávky? !
Zase ide len o finančné zdroje ktoré sa na burzu dostali investovaním reálnymi peniazmi
pochádzajúcimi z produkcie Európskych ľudí. Reálna hodnota Európy sa stráca na Burzách. Ak by
sa tieto peňažne prostriedky nestrácali na účtoch Iluminátov Európa by bola dnes obrovsky bohatá.
Občania by nemuseli pracovať 16 hodín denne 6 dní v týždni !

Vojna to vyrieši za politikov a zbavia sa
toho čo obyvateľom nasľubovali.
V prípade násilnej a rýchlej genocídy, vojny
soc. nepokojov, vyvražďovania, hladu sa vlády
zbavia veľkej časti záťaže a zodpovednosti
voči vlastným občanom.
Voči Imigrantom sú sociálne dávky iba
dočasná podpora nikto im predsa nesľúbil, že
súčasné dávky budú dostávať donekonečna, .
Neziskovkám, ktoré tento exidus financujú sa
to vráti mnohonásobne. Ako môžu v Nemecku tvrdiť, že je to za účelom rastu ekonomiky? Emigranti
ktorých IQ je na úrovni s ktorým nie je možné dosiahnuť novú produkciu pre rast ekonomiky !
Kde a kedy nastal súčasný problém Európy?
Myšlienka: Len vtedy, ak si budeme klásť tie najnepríjemnejšie otázky, len vtedy nájdeme riešenie.
Ak by sme si ich nedokázali položiť, nedokážeme nájsť na problém ani riešenie. Ak by sa aj našlo
nebude to riešenie trvalé, nakoľko tento problém sme nedokázali správne identifikovať.
V mojom príspevku som sám sebe kládol takéto otázky. Samozrejme, že otázok môže byť veľmi
veľa, nakoľko nie som ekonóm a dívam sa na súčasnú situáciu ( podľa toho hajzla Soroša, že všetci sú
sprostý iba on nie ), ako obyčajný neznalý a sprostý človek, neznalí intríg a konšpiračných postupov
a skutočností.
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Ak pri liečbe nezistíme, či neodhalíme už dávno zabudnuté príčiny a pôvodcu, bez správnej diagnózy
sa Európa sa nevylieči. To čo sa deje dnes, je vírus implementovaný do srdca Európy veľmi dávno,
myslím tým v povojnovom období a nikto nevie koľko vírusov a metastáz, ako bujneli sa v tomto
tele nachádza.
Poukázať na všetky zhnité a choré oblasti nie je v mojich vedomostiach, nakoľko by bola potrebná
iná štúdia. Nechcem sa stratiť v odbornosti a presnosti všetkých, argumentov a dôkazov. Podstatné
je pochopiť základnú podstatu problému a pôvodcu choroby. Vírus = systém = USA = EÚ a ako sa
uchrániť, čo robiť, aby sme odolali týmto satanom.
V bežnom živote ak ľudia ochorejú sa hovorí: Dôležité je neliečiť príznaky, či prejavy choroby, ale
príčinu kde choroba vznikla. Ak odznie príčina odznejú aj vonkajšie prejavy. Ak chceme vyliečiť
dnešnú Európu, musíme vyliečiť príčiny. ( príčina sú tí ktorí sa považujú za vyvolených Chazari,
Ilumináti, Slobodomurári, Šedivý teda podsvetie )
To znamená, že sa musíme pozrieť na mnohé podozrenia preskúmať metastázy, preto som zašiel od
súčasnosti a stavu diania v EÚ aj do histórie a kolonizácie v USA. Podstatné je, aby sme nie len
teoreticky hľadali príčiny, ale tieto príčiny aj riešili. Všetci komu záleží na zachovaní Európskej rasy
a kultúry. Ak obyvatelia nebudú poznať tieto chyby minulosti, nebudú sa vedieť k tomu čo sa dnes
deje stotožniť a ani sa vedieť brániť keďže sme udržiavaný v nevedomosti, ako zaliaty v sviečke do
vosku. Tú sviečku niekto už zapálil a ona horí. Ten knút sú obyvatelia Európy a voskom sú emigranti.
Kto tú sviečku zapálil a kto sa pri nej zohrieva, kto sa díva ako tá sviečka horí? Ale je to niekto tretí,
kto môže ten oheň sviečky zhasnúť a povedať, tak to nie. Vy ste podpaľač toto vám nedovolíme !

A sa nebudeme zaujímať a informovať čo sa
deje budeme sa ukrývať pred skutočnosťou
nastane vojna. Potrebujem e múdrosť
vzdelávať sa
Vojna je dnes iná ako ju pozná svet, vojna
informačná, populistická a manipulatívna,
multikultúrna a likvidačná.
Dnes sa vedie tajná, tichá a skrytá vojna, aby
ľudia neprišli na to, že boli zradený,
podvedený, sú nástrojom a hrou mocných
finančných skupín ( tích ktorí sa považujú
za vyvolených Chazari, Ilumináti, Slobodomurári, Šedivý teda podsvetie )
Rast populácie prinieslo väčšie bohatstvo Chazarom, Slobodomurárom, Iluminátom cirkev, či
šedivým a iným spolkom, ktoré zotročujú obyvateľov. Viac ľudí podieľajúcich sa na procese získavania
zdrojov znamená aj viac bohatstva v kratšom čase pre sily zla Satanské organizácie.
Z rastu populácie mala a má osoh najme cirkev. Cirkev sa vždy snažila ovládnuť svet a bohatstvo.
To bolo možné dosiahnuť iba vysokou pôrodnosťou, čím si získavala do košiarika kresťanov bojujúcich
v mnohých vojnách za vieru v mene Boha. ( zdroj ) ( zdroj )
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Konšpirácia Židia a kto bol Ježiš: V tejto súvislosti som sa pozastavil na myšlienke: Židia sú národom
známym ako dobrými obchodníkmi, ktorý si vždy vážili zlato a vedeli ho zhodnocovať. To ale nesedí
učením Ježiša Krista. Ako sa tak duchovný národ kde sa zrodilo kresťanstvo môže orientovať na
materiálnu podstatu zotročovania ľudstva? Ilumináti, Chazari ako národ zotročujú ľudstvo a ako
hodnotu na bohatnutie považujú zlato ! Toto ale nie je Božia cesta, ktorú hlásal Ježiš. To môže
znamenať, že Židia nie sú Božím vyvoleným národom a dejiny Biblia bola naozaj prepísaná !
Fakty: Ak by bol Ježiš Žid, dali by ho ukrižovať? Prečo je dnes Vatikán II. najväčším majiteľom zlata
na svete? Toto nie sú svetské hodnoty. Je Vatikán a dnešná cirkev podsvetím o ktorom sa píše v Biblii
ako o falošnej cirkvi, je Vatikán Satanovým dielom ? Prečo sú dnes Slovania neustále prenasledovaný
ale aj nezdolateľný. Čítajte fakty: Ježiš bol skutočne Slovan ( zdroj ) ( zdroj )
Minulosť a história národov a vedenia vojen. Dôležité je porozumieť minulosti a urobiť opatrenia
pre nápravu a ochranu národa a Slovanskej kultúry aj praktické kroky. Zapojiť sa musí každý.
Odvážny jednotlivci nás nezachránia, musí nás byť viac, aby sme odolali satanistickým silám zla.
Silu v zápase o zachovanie našej identity musíme čerpať zo súdržnosti všetkých Slovanov.
Ak by každý z nás čakal a spoliehal sa ,že sa ukryje tak to je veľký omyl. Na zbabelých príde smrť
možno neskôr, ale príde a to sa týka hlavne poslancov V EU či v Bruseli. Nakoniec aj Tí prechorený
byrokrati v EÚ – umrú mačetou Moslima ! V súčasnosti ide týmto skupinám vyvolených o jediné.
Prírodné zdroje sú vyťažené a treba zlikvidovať premnoženú populáciu.
Na druhej strane, prečo by sme sa mali podať my Slovania? Dobro vs. Zlo.
Nie Ja, ale my. Slováci sú malý národ, ale Slovania sú národom silným. Do tohto boja musíme ísť
spolu ako Slovania ! Musíme uvedomiť, že obstojíme, iba ak budeme jednotný a veľmi rozhodný nie
potom, ale v každej situácii a kedykoľvek pripravený zanechať škriepky, prácu, staré zhnité hodnoty.

V druhej pod časti sa pozrieme na súčasnú
situáciu Nemecka EÚ a jeho metastázy, na
okolité štáty, ktoré boli postihnuté.
Preskúmame spoločné znaky, pohľadáme zdroj
nákazy, podľa historických udalostí až po
súčasnú situáciu a môžeme pristúpiť k liečbe.
Ak áno nájdeme aj spôsob liečby cestu.
Choroba a vírus = nenažranosť. Ako hlavný
prostriedok manipulačného nátlaku západu
voči Nemecku a EÚ. Prevzali sme a skočili na
pascu
západu prevzali sme zlé vzory Satana - USA a mamon. Nemecko je hlavným iniciátorom a zástancom
Multikulturalizmu ? Kto sú to občania Nemecka, je to pár vyvolených, kancelárka, prezident
Zázračný ekonomický rast Nemecka v povojnovom období. Pomohol niekto Nemecku k tomuto
úspechu, prečo a za akú cenu?, Bolo Nemecko v tomto období poverené v Európe úlohami, ktoré sú
nezasvätených neznáme Likvidácia Slovanov a Židov ?

Povojnové obdobie 1918 – 1945.
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Otázka: Ako je možné, že Nemecko, ktoré prehralo vojnu sa zázračne stalo najvyspelejšou
ekonomikou Európy ? Na základe akého mandátu poverenia Nemecko dnes pácha zločiny
Genocídy nútenú asimilácia Moslimských národností do Nemeckej spoločnosti, na základe akých
pohnútok obviňuje vlastných občanov z rasizmu ?
O povojnovom Nemecku: Každý štát, krajina, ktorá prehrá vojnu má povinnosti platiť reparácie za
vojnové škody iným okupovaným krajinám, čo by dávalo logiku. Prehrali ste vojnu ste povinný nám
zaplatiť za všetky škody. Otázka: Ak ekonomika Nemecka sa stala najúspešnejšou, v EU, na základe
čoho? Tieto škody v okolitých krajinách neboli malé. Otázka: Boli tieto škody Nemecku odpustené,
alebo nikdy voči Nemecku neuplatňovali ?
Otázka: Dostalo Nemecko v povojnovom období podľa konšpiračnom prerozdelení svetového
poriadku od USA pôžičku dotácie na zotavenie ekonomiky? V otázke je aj odpoveď. Je toto všetko
dielo Satana ako USA v spolupráci s Nemeckom a EÚ podľa pána Kalgeriho a Hitlerovo plánu?
Pravdu sa možno nedozvieme, aspoň ju dnes nepoznáme alebo ja ju nepoznám. Sú tu ale indície
ktoré sa viažu na súčasné medzinárodné vzťahy USA teda západu s Nemeckom, ale aj Kalergiho
( zdroj ) či Maršalov plán. ( zdroj ) Harvardský projekt, plán na likvidáciu Slovanov ( zdroj ) Ešte
ste o tom nepočuli? Je to likvidácia Európskych národov. Je Kalergiho plán skutočne Kalergiho
plán, alebo je to len zásterka skutočnosti, že Hitler bol celé roky po vojne ukrývaný?

1.Liečba je odstrihnúť zdroj USA.
2. Odstrániť napadnuté bunky = členské štáty EU.
3. Odstrániť metastázy na okolitých krajinách.

V odbornej lekárskej terminológii existuje
termín anamnéza pacienta, poznať jeho
históriu.
V našom prípade som sa zameral na Pacienta =
Nemecko a EÚ. Spoznať anamnézu je základný
krok potrebný, aby sa mohlo pristúpiť na
liečbu dnes po viac ako 70 rokoch.
Likvidačné plány Európskej kultúry
Kalergiho plán likvidácia Slovanov: Tieto plány
vznikli v rokoch 1922 počas vojny boli
pozastavené.
Opäť sa rozvinuli hlavách šialencov v povojnovom období v rokoch ( zdroj ) Alebo, žeby tieto plány
vznikli v hlave samotného Hitlera ? Pri hľadaní informácii a hľadaní súvislostí som na niečo prišiel
a predkladám túto konšpiračnú teóriu.
V konšpiračných článkoch som našiel toto: Ex špión CIA přišel s neuvěřitelným tvrzením. Hitler žil
v Brazílii pod falošnou identitou a dožil sa vysokého veku 95 rokov. Zomrel v roku 1984 a život po
úteku z Nemecka prežil podľa Simoniy Renee Guerreiro Dias v Južnej Amerike v malom mestečku
Nossa Senhora do Livramento.
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Súvislosti konšpiračné teórie = fakty ?
O Hitlerovi je známe nenávisť ku Židom a Slovanom.
Hitler aj Kalergi boli z Rakúska Slobodomurár Richard Coudenhove-Kalergi ( zdroj )
Kalergi žil vo Viedni založil hnutie – PanEuropan ( zdroj ) ( zdroj )
Po II. Sv. vojne Kalergi pokračoval vo svojom projekte – konšpirácia spolu z Hiterom za spolupráce
Iluminátov Slobodomurárov a USA ? Křížený lid - základ sjednocené Evropy ( zdroj )
DEFINÍCIA GENOCÍDY ! ! Zdieľajte toto video medzi priateľmi, známymi podporte tak ochranu nášho
národa ( zdroj ) ( zdroj ) Tajný plán se uskutečňuje: 50 miliónů Afričanů do Evropy ( zdroj )

O Kalergim: Kalergi sa považuje za otca a zakladateľa EÚ ! EÚ teda vznikla účelov na základe
chorých Satanistických plánoch likvidácie samých seba a Slovanských národov! ? ako aj za účelom,
aby vytvorila, čo najväčší zväzok štátov, ktorému vezme identitu a práva. Tento plán podporovala
práve USA ! USA – EÚ chcú zničiť kresťanstvo a Slovanov. Preto plán s Multikultúrnou spoločnosťou.
Ak Satanisti sú organizácie na čele s Iliminátmi, Chazarmi, Slobodomurármi dáva logiku
predpokladať, že satan sa infiltroval aj do Vatikánu – Boh si nezakladá na bohatstve a zlate aj to to
že Islam je Falošné náboženstvo s cieľom zničiť kresťanov A tak ako Židia nechali ukrižovať Ježiša,
chcú zlikvidovať aj známky po Ježišovi po jeho skutočnom pôvode.
Ak nepravá cirkev na čele vo Vatikáne je dielom Satana, tak dáva zmysel aj premnoženie populácie
v Moslimských krajinách. Nakoľko najväčšie vojny sa viedli vždy nie v mene boha, ale mene cirkvi.

Vstup do EÚ bol podvod EÚ, aby nás zdecimovali
a vyhladili, potom tvrdím, že EÚ sme nič dlžný a EÚ
je nám povinná uhradiť škody, ktoré napáchala na
obyvateľstve a ekonomike Slovanských národov.
Podmienky a záruky ktoré garantovala sú
ekonomickým podvodom a cielenou genocídou!
Tento podvod na Slovanských národoch je
zámernou likvidáciou o ktorej pri vstupe do
EÚ neboli zmienky. Ba naopak. Garancie a záruky
ktoré nám EÚ predložila sú tieto:
posúďte ich naplnenie (zdroj )
Kalergiho plán: Súčasťou sú plány na krutosť obmedzenia práv. Účelom je vytvorenia národu pod
ľudí. Teória Hitlera a Kalergiho je zhodná v likvidácii národov.?
Idea Kalergiho ovplyvnila dnešné národy EÚ – to je možné ? Kalergi. Tento plán je základom veľkej
Európskej politiky EÚ ( zdroj ) Základom Kalergiho plánu je Multikulturalizmus, genocída, poprenie
etnických identít.
Poznali sa, Kalergi a Hitler? Predpokladám, že Kalergi a Hitler po vojne pokračovali v realizácii plánu
spolu s USA. Na likvidácii Európy Výsledkom je súčasný stav. Áno, za spolupráce po vojne s Hitlerom !
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Ak sa Hitler naozaj dožil vysokého veku a utiekol a žil v cudzine potom je logické uvažovať, že svojich
plánov nevzdal a čo sa mu nepodarilo vojnou, rozhodol sa zničiť zmenou taktiky boja. Svoju nenávisť
a túžbu zničiť Slovanov, Židov a iné pre neho podradné národy a rasy, živil aj naďalej.

Hitler a jeho spriaznený Satanisti spustili – po vojne nový diablov plán !
Kto sú tí spriaznený Hitlerovi Satanisti a čo má byť tým Satanistickým plánom čítajte ďalej.
USA pomohlo mnohým nacistom ujsť a ukryť sa v mnohých krajinách
USA financovalo založenie EÚ a pripravilo s Kalergim a Hitlerom plán zotročenia Európy.
Indície: Obrovské množstvo nakradnutého nacistického zlata skončilo v trezoroch v USA.
Samozrejme, že bolo v záujme USA poskytnúť týmto nacistom úkryt, pri tom množstve nakradnutého
zlata, vrátane Adolfa Hitlera.
Hitler, ktorý sa nevzdal svojich plánov bol zaujímavý pre jeho plány ktoré zosnoval a tak pripravili
plán na genocídu Európy. V Kolumbii a v spolupráci s USA a Nemeckom pripravili plán pre zotročenie
ľudstva? Nie je iba Kalergi a jeho plán zásterkou aby nebolo USA odhalené zo zosnovania konšpirácie
genocídy na Európskom a Slovanskom národe ? Názov pánu, vírusu ktorý to všetko spustil je : aj
Kalergiho či Maršalov plán.
Dokonalý USA vírus, ktorý sa zasial V Nemecku pestoval bujnel od ovojnového obdobia až do dnes.
Iné zdroje: Agenda 21 – Agenda smrti. Agenda 21 je hlavným nástrojom Nového svetového
poriadku, predstaveným v roku 1992 v Rio De Janeiro na „Summite Zeme“. Agenda 21 je trojským
koňom svetového fašizmu. Jej pôvodný názov bol „Udržateľný rozvoj“. Je silno propagovaná na
verejnosti ako spása tejto planéty a každého človeka. V skutočnosti je všetkým možným, len nie
spásou. ( Zdroj )

HARVARDSKÝ PROJEKT“ alebo teória „ZLATEJ
MILIARDY ( zdroj ) Pre komfortnú existenciu na
Zemi tieto zdroje postačia iba pre jednu miliardu
ľudí.
Vtedy bola vypracovaná teória „zlatej miliardy“,
ktorá „má právo“ v priebehu 100-150 rokov zostať
na Zemi.
Medzi túto zlatú miliardu patrí obyvateľstvo USA,
Kanady, Západnej Európy, Izraelu a Japonska.
Iste chápete, Rusi, ani Tatári, ani iné mnohé národy, ktoré žijú v našej krajine (maj na mysli Rusko)
sa do tejto miliardy nedostali.Otázka: Čo sa udialo Satanovom pláne USA dodnes od spustenia týchto
plánov s Európou ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stáli u zrodu komunismu ilumináti a Rotschildové ( zdroj )
Vídeňský kongres – první pokus o ustavení světovlády 1914 ( zdroj )
Kalergiho plán 1922
Miesto konania plánovania spiknutia – Viedeň
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Cit: 95 let od krvavého zločinu. ( zdroj ) Odmítnutí tajného plánu ze strany ruského cara na
kongresu ve Vídni spiknutí Iluminátů v žádném případě nezničilo. Pouze je přinutilo přijmout novou
strategii a uvědomit si, že myšlenka celosvětové vlády byla pro tuto chvíli zmařena. Rothschildové
usoudili, že pokud má plán zůstat živý, musejí zvýšit svoji kontrolu nad peněžním systémem
evropských národů.
Otázka: Je dnešné dianie pomstou likvidáciou Slovanským národov za odmietnutie plánou
Rotchildovcov, že neprístúpili na ich podmienky na Viedenskom kongrese a neprijali svetovládu?
Otázka: Byl komunismus importován na zničení carského Ruska ze Spojených států? ( zdroj )
Otázka: Vývoz komunistické revoluce ze Spojených států do Ruska. Proč financovali Rotschildové
Trockého s Leninem? ( zdroj )
Otázka: Druhá světová válka byl Hitler financován Kruppem, Warburgy, Rothschildy a dalšími
mezinárodními bankéři. Nacisté a političtí sionisté ( zdroj )
Otázka: Je Kalgeriho a Hitlerov plán pomstou Iluminátou, Je II svetová vojna vyprovokovaná
Rothschildovcami, Je vznik EÚ podporovaný Rothschildovcami.
Otázka: Je súčasná Multikultúrna demagógia výsledkom spolupráce USA – Nemecka – EÚ ako dielo
Rothschildovcov a Iluminátov? Ukrýval sa Hitler v Brazíli a spolu s Iluminátmi pripravovali pomstu
na Slovanoch? Vznikla EÚ ako zámienka pre likvidáciu Európy?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odporúčam čítanie k článku, sprievodné informácie.
Čítajte: Třetí světová válka mezi Islámem a Sionismem ( zdroj )
Čítajte: V Bruselu se krade, lže a tak nepředstavitelným
způsobem.
Čítajte: Za EU stojí svobodní zednáři ( zdroj )
Čítajte: Bolševickou revoluci v Rusku financovali zednáři, Židé a
američtí bankéři. ( zdroj )
Čítajte: Jak si USA podrobily OSN ( zdroj )
Čítajte: OSN: Nastolení diktatury a genocida evropských národů. ( zdroj )
Čítajte: Nová agenda OSN: Nastolení diktatury a genocida evropských národů ( zdroj )
Čítajte: Kalergi: etnická samovražda Európy prostredníctvom vnúteného miešania rás (1. časť)
Čítajte: Kalergi: etnická samovražda (2. časť)
Čítajte: Cirkev - je najväčším vlastníkom pozemkov západného sveta ( zdroj )
Čítajte: Templári, Slobodomurári, Ilumináti, NWO - minulosť a súčasnosť ( zdroj )
Čítajte: Svätý Ján Bosco o mohamedánstve ( zdroj )
Čítajte: Historik: Pravda o katolické církvi je horší než nejhorší sny ( zdroj )
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Čítajte: Ježiš bol Slovan a nie Žid. Židia prepísali Bibliu pre svoje mocenské záujmy ( zdroj )
Čítajte: Ježíš byl ve skutečnosti Slovan, tvrdí uznávaný pravoslavný kněz ( zdroj )
Čítajte: Do Evrópy přicházejí vyšinutí lidé, ( zdroj )
Čítajte: Máme právo postavit se imigrantům s použitím síly? ( zdroj )
Čítajte: Vatikán a ľudia, ktorí ho ovládajú chcú zničiť Putina a Rusko ( zdroj )
Čítajte: Marshallov plán – kto s toho profitoval? ( zdroj )
Čítajte: USA sú parazitom globálnej ekonomiky ( zdroj )
Situácia v Európskej Únii dnes: 1. Záujmové skupiny aj dnes nalievajú finančné zdroje do rozvrátenia
Ekonomík na Ukrajine, Iráne Iraku Saudskej Arábii, IS. 2. Financuje sa Emigrácia do Európskych krajín,
aby zničili Európu podľa dohôd z povojnového obdobia medzi USA a Nemeckom a dnešnou EU.
Ekonomika Nemecka od povojnového obdobia zázračne rástla. Investičné stimuly boli podporované
z USA. V USA implamentovali vírusy pre budúce ovládnutie Nemecka a Európy a dnes tieto vírusy
prepukli. ( Ako to je s tým Marshallovým plánom po druhej svetovej vojne? Akú zohrával úlohu pri
zotavovaní Nemecka? ) Nemecko, v povojnovom období vlastnilo obrovské množstvo nakradnutého
zlata. Po skončení vojny sa väčšina vojnových zločincov ukryla v USA a USA to pri úteku vtom
nemeckým dôstojníkom všemocne pomáhalo. K nakradnutému zlatu a Chazarom v článku nižšie.

Rusko počas II. Svetovej vojny – významné udalosti a spojitosti

Počas II vojny sa Rusku stratil najväčší Cársky poklad. Podľa dostupných zdrojov hodnota pokladu
bola väčšia ako poklady Mayov ! Poklad sa stratil na území Československa. Pre predstavu čitateľov
veľkosť pokladu tvorilo 18 plných železničných vagónov. ( zdroj ).
14

Udáva sa aj až 80 vagónov. ( zdroj ) Stal sa tento poklad korisťou Židovského národa, alebo Chazarov,
( zdroj ) ktorý je dodnes ukrytý v trezoroch USA ? Chazari sú nadradená skupina Židov hovorí sa aj
o národe. O Chazaroch a Chazarskom národe ( zdroj ) ( zdroj ) ( zdroj ) ( zdroj ) ( zdroj )

Otázka: Čo sa dialo po vojne zo ulúpeným zlatom počas úteku utekali do USA pred komunizmom
nielen Nemci, ale aj Židia Chazari, zlodeji a vrahovia pred Ruským komunizmom. Rusko a Nemecko
počas vojny vzájomne spolupracovali na likvidácii Židov. ( zdroj ) Prečo dnes Židia prenasledujú
Slovanov. Sú za tým prepísané dejiny národov a pôvodu Ježiša? ( zdroj ).
Krádež zlata Chazarmi a dôvody dáva logiku. ?. Otázka: Stalo sa nakoniec vlastníkom tohto pokladu
Nemecko či Chazarský národ ? V odhaľovaní mojej teórie spiknutia Nemecka a USA pokračujem
ďalej.
Dejiny Slovanského národa sú napísané inak ako to plánuje podsvetie. Sú to Slovania, ktorý sú
chránený, napriek útrapám a vojnám, ktoré museli znášať. Satan skúša národ Slovanov. Pokúša ich
vieru a súdržnosť. Slovania ak sme sa rozdrobili, musíme sa znova zomknúť a stáť pri sebe !
To toto je výzva Nie materiálne hodnoty nás neurobia šťastnými.
Ježiš povedal: Neútoč ani neutekaj – Postav sa čelom. Ak sa pozrieme ako sa napĺňajú jeho slová tak
musíme vidieť skutočnosti, že Rusko vojny nezačínalo a aj dnes nevystupuje ako agresor, ale postavil
sa agresii čelom ! Bojuje ale chráni vlasť a Ruský národ a Slovanov !

Ekonomika USA padá obrovská
zadĺženosť , hrozba pádu dolára.
Západ – USA tieto investície do Nemecka
v povojnovom období za jeho ekonomický
rast chce späť. USA tlačí na Nemecko veď
sa k tomu zaviazalo pre nás tajnými
dohodami Všetko je stále iba Obal.
Všetko musí byť dohodnuté aj zmluvne po
stránke finančného vyrovnania.
Zdá sa až neuveriteľné s akou imbecilitou
sa otvárajú hranice Emigrantom, občania,
kde prichádzajú emigranti sú ohrozovaný na životoch, ženy znásilňované a vlastné vlády to obhajujú
aj spolu s Vatikánom slovami sme povinný sa otvoriť. Sme multikultúrna Európa. Až tak, aby vlády
pristúpili k súhlasu na násilím na vlastných občanoch.
Vážený je známe, že genetický kód sa každou generáciou oslabuje, takže aké ozdravenie moslimskou
národnosťou s IQ 57 – 69, ktorý by ak by nás nepozabíjali by sa ešte viac oslabil !? ( zdroj )
„ Súdružské vzťahy USA a Nemecka a ďalších prisluhovačov z radou EU. Nemecko sa v povojnovom
období pro prehre stalo zdrojom a šíriteľom nákazy a plánov USA v Európe. Nemecko ako vyspelá
ekonomika, ide dnes proti vlastným občanom s MULTIKULTURALIZMOM a apeluje na Ne
diskrimináciu a na Ne – rasizmus.
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Aby naplnilo povojnové dohody o usporiadaní sveta ide proti vlastným. Rasizmus je utláčanie menšín
ale tu ide o genocídu. Genocída je úmyselné ( zdroj ) ( zdroj ) Genetika moslimov ( zdroj )
Občania majú právo sa brániť a sú povinný brániť vlasť pred zradcami, teda aj poslancami, či
genocídou na prvom mieste Poslanci nie sú štát. Občania sú štát ! Ochrana vyšších záujmov Krajiny
a pôvodných obyvateľov je prednejšia pred Multikuturalizmom .Všade platia nadradené zákony ako
v podnikaní, ktorý zákon má prednosť pred ktorým !

Nemecko populačne prehrialo svoj rast
a aj ekonomiku. Nemecko po vojne rýchlo
zlenivelo, po vojne začala populácia
prudko rásť.
V dôsledku naliateho kapitálu do
Nemeckej ekonomiky nemuseli Nemci
nikdy tvrdo pracovať na tom, aby dosiahli
to čo majú dnes výkonnú ekonomiku.
V dôsledku dotácií z USA sa Nemecko
rýchlo zmohlo a veľmi rýchlo ovládlo trhy
Európy. Títo Nemci resp. vláda ktorá
viedla Nemecký národ ohlúpla a zlenivela.
Zvyšovalo sa HDP štátu a rástla aj populácia ! V dôsledku rastu v povojnovom, dnes táto populácia
začala stárnuť – už to nieje populácia ktorá produkuje preto potrebujú na udržanie Emigrantov !

Nemecko zachraňuje situáciu tým, že prijíma do svojej ekonomiky neprispôsobivých Emigrantov,
ktorý by mali začať pracovať, ale ono pracovať nechcú. Títo Emigranti ale ekonomiku nikdy dopredu
neposunú aj keby do rastu ekonomiky a podpory pracovných miest – teda do Emigrantov začali
nalievať ďalšie finančné prostriedky.
Naivný emigranti hádam si len nemyslia že tieto dávky budú dostávať naveky , ale dnes sa o tom
nikde nehovorí, lebo to nie je dôležité. Ide o to aby zdecimovali pôvodné obyvateľstvo. Nakoniec
každý štát si upravuje sociálne dávky a dôchodky podľa rastu HDP.
Investície, ktoré dnes investori cez neziskové organizácie vkladajú do emigrantov po nasadení
do Európy si vezmú po zotročení späť . Emigrantov s IQ je 57 až 67 nebude problém, zotročiť,
tak ako Indiánov. Bude na to stačiť 50 rokov.
Ako dopadne problém emigrácie či ekonomické problémy pre Nemecko a pre Európu?
To záleží na koho sa Nemecko v najbližšej dobe obráti. Bude to USA alebo Rusko ? Vždy je
viacej ciest. Ak Nemecko požiada o pomoc USA vazalstvo voči USA bude pokračovať !
Nech je voľba akákoľvek populácie je nutné znížiť to musíme priznať. Udržanie ekonomiky lenivými
a neschopnými emigrantami je hlúposť pažravosť Europoslancov v Bruseli či poslancov Nemecka.
Títo ľudia sú chorý posadnutými peniazmi a mocou preto si myslím, že tu pomôže iba kompletná
výmena vlády ekonomík EU.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Európa je kolískou múdrosti
duchovného rozvoja.
Rast ekonomík Nemecka, Francúzka,
Španielska Talianska, sa dial na úkor
iných ekonomík. Prečo to tvrdím?
Zopár otázok.
Prečo tak rýchlo rástli tieto
ekonomiky, prečo iné ekonomiky
štáty stagnovali.
Slovensko či v Čechách ekonomiky začali stagnovať hlavne v období po rozpade Ruska rozkradnutím
a privatizáciou. Áno neboli sme tak draví a porovnávali sme sa. Po rokoch totality sme túžili po
blahobyte pretože sme uverili hodnotám peňazí a mamonu. Dnes vidíme kam nás táto túžba vedie
k odcudzeniu a vojnám.
Otázka: Prečo sme sa ekonomicky neudržali? Tieto takzvané vyspelé najímali lacné pracovné sily
aj Moslimských krajín. Nikto z obyvateľov týchto krajinách nevystupoval ako rasista. Dnes vlády
obviňujú vlastných občanov Rasizmu, lebo sa boja o svoje životy a vláda o svoje platy.
Socialistické krajiny si zachovali svoju kultúru a duchovné smerovanie, ktoré nepristúpili na vidinu
bohatstva ani na lacnú pracovné zdroje z Moslimských krajín. V hospodárskej súťaži proti iným
ekonomikám začali ekonomicky upadať, keďže nevyužívali lacnú pracovnú silu. Nakoniec socialistické
krajiny sa povojnovom období oddelili od vplyvu USA a pasce multikulturalizmu.

Hospodársky povojnový rast ekonomík Nemecka,
Francúzka, Španielska Talianska, doviedla tieto
krajiny k extrémnym problémom z udržaním HDP
a produkcie a dnes nemajú na dôchodky.
Raz sme hore potom Dole. Tieto ekonomiky EU
odmietajú prijať vlastný pád a to aj aj, že cenu, že
tí, ktorý ich majú akože zachrániť sa stanú ich
katmi.
Čo na tom že nasledujúca generácia už bude
Moslimská ? Súčasných politikov to nezaujíma,
hlavne, aby oni dnes neprišli o to čo nakradli, alebo
sa zaviazali zmluvami a tak zradili vlastných
Nebude žiadny Multikulturalizmus !
Iba ak v hlavách Bruselských dobrodruhov, ktorý berú obrovské prachy zo západu za vymieľanie
mozgov! Rozsudok navrhovaná liečba krajinám EU je: Vzdajte sa rastu ekonomiky zahoďte hrdosť
a počkajte si na novú príležitosť v pokoji. Ak nie čaká na Vás mačeta Emigranta
To isté platí aj pre ďalšie národy, ktoré sa premnožili hlavne na východe v Moslimských krajinách.
Rovnako ako obyvatelia EÚ roky upadali a žili z príjmov ropných ziskov. Ani tieto národy si nezaslúžia,
aby zdedili planétu. Svojou lenivosťou sa rovnako podieľali na zničení prírodných zdrojov ako v USA.
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Ak sa pozrieme späť. V skromnosti a pracovitosti viedli usporiadaný duchovný život a kráčali aj
v súlade s prírodou predovšetkým Slovanské národy. Budovali usporiadaný rodinný život na
kresťanských hodnotách.
Vážené národy Nemecka, Francúzka, Španielska, Švajčiarska je načase sa dohodnúť s Ruskom a
vybrať si ho za partnera nie USA. Nezachraňujte Moslimské krajiny, zachráňte seba. USA vás
zotročuje. USA je na tom rovnako ako rozvojové krajiny, sú na dne nemajú nerastné suroviny .
Sú to oni, ktorých čaká nevyhnutný zánik Amerického národa. Kedy pred rokmi leta pláne ste si
vybrali svoju cestu sami napísali scenár na svoj zánik.
My Slovania nemusíme viesť útočné vojny, to ale neznamená, že aj našou vlastnosťou je
dobrosrdečnosť, aby naše hranice otvárali Multikulturalizmu. To v Biblii napísané nie je.
Nie sme povinný pomáhať tým, ktorý nás prišli pozabíjať, zlikvidovať vieru a vymazať dejiny.
Národy ktoré sa premnožili čaká zánik nemusíme ich zabíjať. Hlad s premnoženia tí ktorý sa
premnožili aby zabíjali. Prirodzený zánik pre nedostatku obživy a na starobu. To je cesta ktorá čaká
tieto národy a kultúru.
Európa spamätaj sa ! Národy, ktoré majú šancu prežiť žijú v Európe, za predpokladu šetrenia
prírodných zdrojov, vyrovnaného a harmonického života, v súlade duchovnými a božími princípmi!
Európa je kolískou najmúdrejších hláv sveta. Do Ameriky utekali kedysi najmúdrejší myslitelia,
ktorí vlastne boli z Európy ukradnutý pod vidinou bohatstva.
Nedopustíme, aby sa Európa stala stajňou pre USA Rokefelorovcov, Rotšchildovcov, Sorosa,
Chazarov organizovaných satanistických spolkoch, ako sú Ilumimáti vašou kolóniou.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K rastu populácie globálne – Zem neuživí
toľko ľudí už dnes ! Je pravda, že rast
populácie sa musí rapídne zastaviť.
Mocnosti musia radikálne znížiť radikálne
svoju populáciu. Správna otázka, ale je
táto nie či znížiť, ale kto má znížiť svoju
populáciu, ktorý národ !
Tvrdá realita súčasnosti zníženie
následkov populačnej explózie. Nastala
doba kedy sa bude rozhodovať, ktorý
národ zdedí našu planétu Zem. Je to o
živote a smrti či umriete šťastne a pokojne,
alebo pod mačetou Emigranta skončíte
v jeho polievke ! Skutočnosť je taká, že pre záujmové zo západu z USA na čele s finančnými
skupinami plánujú vyhladiť práve Slovanské národy. skupiny musí nastať hromadné vyhladzovanie
národov ! Ale možno je história vo vesmíre napísaná inak. Neprežije ten nebude silnejší a drzejší
a bez ohľadnejší a kto je pri moci ale múdrejší! Boh napísal ľudstvu a právo žiť na tejto planéte iný
scenár.
USA plánujú vyhladiť národy hladom chorobami, napríklad sterilizáciou. Otázka: Slovania dáte sa
dobrovoľne sterilizovať pre dobro Zeme, Prečo My ako národ, veď my ako národ sme sa neúmerne
nepremnožili ?!
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Otázka: Čo naplánovali v USA: Kým USA obsadí Európu, dovtedy musí Západ - USA a záujmové
skupiny využiť lacnú a sprostú pracovnú silu, aby zničili Európu mozgy Európy. USA nepôjde do
vojny z vlastným obyvateľstvom preto potrebuje NATO lebo NATO = USA.
Aby sa im to podarilo a do času kým sa to podarí potrebujú skupiny mravcov, na prácu pre zotročenie
pre dosiahnutie svojich cieľov. Za týmto účelom naženú do Európy milióny utečencov, aby nás
pozabíjali sami. USA a západ iný jednotlivci ostanú bez krvi budú dodávať iba zbrane aby udržali HDP
rast ekonomiky !
Nikto ale nechce byť tým národom, ktorý zanikne, lebo si zlikvidoval zdroje v dôsledku neúmerného
rastu populácie a prehriatia ekonomiky tým pádom aj vyťaženia surovín národy vznikajú aj zanikajú
Tak ako Mayovia.
Žijem v časoch o prežite národov. Slovania sme na svojom území a práve teraz ide o naše územia
chcú nám ho ukradnúť. To čo sme si z láskou chránili pre seba pre naše pokolenia Slovanov. Sme
na svojom území bráňme ho.
Nastala doba. Kto s Koho zápas kultúr o konečné prežitie !
Riešenie: Ak národy ktoré sa premnožili nie sú schopné prežiť, musia zostať tam kde sú. Na naše vás
nepustíme nedovolíme spustošiť našu krajinu náš národ, našu kultúru. Slovania bráňme sa spoločne
proti agresii a plánom likvidácie našej kultúry. Žiadne ja ale my všetci Slovania spoločne. Na západe
v USA nás chcú zlikvidovať početne teda ako keď kobylky likvidujú v Amerike úrodu. Je to tak vedia
prečo to robia a ako to majú robiť Stačí sa pozrieť ako to chodí v prírode.
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V ÚSTAVE SR V ČLÁNKU 29 ODS. 4 SA UVÁDZA:" POLITICKÉ STRANY A POLITICKÉ HNUTIA, AKO AJ
SPOLKY, SPOLOČNOSTI ALEBO INÉ ZDRUŽENIA SÚ ODDELENÉ OD ŠTÁTU." MÁME TO PRIAMO V
ÚSTAVE STAČÍ VYŽADOVAŤ DODRŽIAVANIE ÚSTAVY A OSLOBODÍME SA Z PODRUČIA SMERU A
OSTATNÝCH STRANÍCKYCH KOLABORANTOV A VLASTIZRADCOV!

Ako sa Sedembolestná Panna Mária stala našou patrónkou
Nie je veľa krajín, kde je mariánsky kult taký rozšírený ako Slovensku. V podstate v každom našom
regióne sa nachádza nejaké mariánske pútnické miesto a vysoký je tiež počet kostolov a kaplniek
zasvätených Panne Márii.
Úcta k Bolestnej Panne Márii má korene v 12. storočí a v Uhorsku ju šírila najmä františkánska rehoľa.
Podľa Letza sa dá najstaršie patrocínium Bolestnej Matky Božej na Slovensku datovať do roku 1467
a nesie ho františkánsky kostol a kláštor v Skalici. Len o niekoľko rokov neskôr ostrihomský arcibiskup
Ján Vitéz, ktorého diecéza zahŕňala veľkú časť územia dnešného Slovenska, reagoval pastierskym
listom na tureckú hrozbu.
Okrem iného v ňom píše: „Hrozí nám veľké nebezpečenstvo zo strany Turkov. Nepomôžu nám naše
zbrane ani zbrane našich susedov. Musíme sa obrátiť o nadprirodzenú pomoc. Dejiny nás učia, že naši
predkovia sa v ťažkých časoch utiekali k Panne Márii, prosili ju o pomoc a ona ich vyslyšala. Ako
arcibiskup sa obraciam na vás: zasväťme sa spoločne Bolestnej Panne Márii, aby aj naďalej bola
našou ochrankyňou a chránila nás pred všetkými nebezpečenstvami“.
Ďalší ostrihomský arcibiskup Juraj Selepčéni, ktorý niekoľko týždňov pred kľúčovou bitkou s Turkami
pri Viedni slúžil v Bratislave omšu pre jednotky Karola Lotrinského, rozdal vojakom po bohoslužbe
medailóny s podobizňou Sedembolestnej Panny Márie. Keď boli 12. septembra 1683 Turci pri Viedni
porazení, pápež Inocent XI. vyhlásil tento deň za sviatok Mena Panny Márie.
Autor : Juraj Timko

