Illuminátusok, leigázás

A „hosszú
háború“
sratégiája
Nem kétséges, hogy a háború hosszas elõkészítése, elhúzódó kimenetelre utal. A kezdeti kémiai hadviselés átcsaphat (illetve részben már most is jelen van) biológiai és vegyi háborúba, majd a végkifejlet közelében a nukleáris háborúba. Lássuk,
kik, mik azok, akik az emberiség, és minden biológiai földi élet
kihalásának veszélyével „játszanak“!
„Az emberiség, mint a juhok, még jobban megfeleljenek, az állandó zaklatásnak, és eltûrjék az Illuminátusok ellenõrzését minden fontos kormányzati és szociális intézmények felett.“
A közelgõ háború sokéves elõkészítés
eredménye. Az Irán elleni támadás elõkészítésében oroszlánrészt vállalt a CIA. A
népesedés-elleni központ (Counterproliferation Center), újabb lépéseként hivatalossá teszi az együttmûködést a „piaci
szereplõkkel“. Gerorg Little CIA szóvivõ az
együttmûködés korábbi eredményeirõl
számolt be, amelyben hivatkozott a tavalyi bejelentésükre, a szíriai titkos nukleáris reaktorra, és a be nem jelentett urándúsító létesítményrõl Qom közelében. A CIA errõl már több,
mint három éve tudott, de a hír bejelentésével az alkalmas pillanatra várt, ahogy Izrael állítása szerint, nem akarta szárnyát
szegni Szíria nukleáris programjának. A bejelentések alapja csak
Izrael hazudozására és kétértelmû mûholdas fényképekre támaszkodik, ami kísértetiesen hasonlít Irak megvádolására és ez
alapján történõ megtámadásának indokaira.
Irán sem megfelelõ mértékû dúsításra, sem az elhasznált
nukleáris fûtõanyag feldolgozására nem képes. Mindez nem
akadályozza meg a neokonokat, hogy elindítsák a III. világháborút, amit elõszeretettel csak IV.-ként említenek, de ezen az alapon mondhatnánk azt is, hogy még a II. világháború sem ért véget, vagy az elsõ sem fejezõdött be! A CIA „Counterproliferation
Center“ egy rossz vicc, tekintettel a szaporodó tömegpusztító
fegyverekre. Mint kiderült, az Egyesült Államok Kereskedelmi
Minisztériuma 1985 és 1989 között, engedélyezett 70 biológiai
exportot Szaddám Huszein ill. Irak számára, beleértve legalább
21 halálos mennyiségû tételének számító lépfene törzset. A
transznacionális vállaltok jól teljesítettek ebben. A Phillips Petroleum, Unilever, Alcolac, Allied Signal, az American Type Culture
Collection, és Teledyne minden eladott Iraknak, a kettõs felhasználású vegyi és biológiai mintákkal, a biológiai fegyverek
programban.
A fegyverkiviteli és export törvényt megsértése ellenére a
CIA engedélyezte a szállításokat. Itt merül fel Donald Rumsfeld,
volt védelmi miniszter szerepe. 2003-ban kiderült, hogy
Rumsfeld kulcsszerepet játszott abban ,hogy Észak-Koreától
kapnának nukleáris fegyvert feltéve, hogy szerepet vállal „a halál és pusztítás mestere“ programban (több mint 1 millió iraki).
Rumsfeld az ABB svájci székhelyû vállalattal tisztán 200 millió
dollár bevételt könyvelhetett el. Természetesen, a CIA counterproliferation Center nem arról szól, hogy megakadályozza vállalatok és a CIA általi tömegpusztító fegyverek értékesítését. Arról szól, hogy démonizálnia kell Iránt, Szíriát, Észak-Koreát és
más, hivatalosan bejelentett ellenségeket, hogy eladhatóvá váljon a nép számára a háborús propaganda és maga a háború is!
Ezt a maszlagot jelenleg Leon Panetta CIA fõnök próbálja legyömöszölni a torkunkon, az EU-val karöltve, de természetesen
„akadnak“ segítõi is!
Korábban már megemlítettem az európai klub-rendszert,

Hatályba lépett a kettõs
állampolgárságról szóló
törvény
Pénteken hatályba lépett a kettõss állampolgárságról
szóló törvény. A jövõ év elejétõll alkalmazandó jogsza bály értelmében kedvezményes, egyszerûssített eljárás ban, három hónapon belül állampolgárs ághoz juthatnak
a határon túli magyarok.
A magyar állampolgársági törvény módosítását május 26-án fogadta el az Országgyûlés 344 igen, 3 nem
szavazattal, 5 tartózkodás mellett. Az akkor hivatalban
lévõ köztársasági elnök, Sólyom László május 31-én aláírta a törvényt.
A jogszabály augusztus 20-án lépett életbe, de csak
2011. január 1-tõl induló eljárásokban alkalmazandó. A
törvény szövege szerint „kedvezményesen honosítható
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által átadott igazgatóság, a Joyce Alapítvány elnöke. A CCX-nek
1,1 millió dollárt adott két külön támogatásra, amelyek fontos
szerepet játszottak a magántulajdonban lévõ Chicago Climate
Exchange elindításában és fejlesztésében, amely „Észak-Amerikának nevezi ma magát. A korlátozást és kereskedelmet szolgáló rendszer, mind a hat üvegházhatást okozó gáz figyelemmel kísérését, és a globális leányvállalatok és a projektek irányítását
végzi az egész világon.“
Lényegében Obama segített a finanszírozással a nyerészkedõknek, a széndioxidadó programmal, hogy aztán átkormányozza kongresszuson.
„A fenyegetõ környezeti válság lesz a „nemzetközi katasztrófa kulcsa“, hogy kihasználják a New World Order számára.“

Nemzeti sors, élet, tudomány, kultúra, médiumok

mely szervesen kapcsolódik nem csak céljaiban, de szereplõit illetõen is, az amerikai háború elõkészítõ, háborút propagáló, háborún nyerészkedõ csoportokhoz. Egy kis minta a Római Klub
céljairól és tagjairól:
Sokan azt hiszik, a Római Klub egyike, a fekete arisztokrácia
által ellenõrzött Európa egyik vezetõ frontja a New Word Order
népirtó, a világ népességi szintjét csökkentõ elit csoportoknak.
Mint mindenben, az életben különbözõk a vélemények a „Klubokról“. Egyes klubok, mint humanitárius szervezetekként jönnek
létre, hogy megoldják a világ problémáit. Mások szerint a világ
leggazdagabb elit kollektivisták, akik elõnyben részesítik magukat, elválasztva a „közönséges“ emberektõl! (Az elõbbire voksolók járnak közelebb a valósághoz!)
„A közös ellenség, az emberiség az ember. Az új ellenség
Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió egykori elnöke, a Római
egyesít minket, és jött az ötlet, hogy a szennyezés, a fenyegetõ
globális felmelegedés, a vízhiány, az éhínség és a hasonlók len- Klub tagja. „Mi a globális átalakulás határán vagyunk.
Megfelelõen nagy válságra van szükségünk, hogy minden
nének alkalmasak, szerepelni a számlájukon.
Mindezen veszélyek által okozott emberi beavatkozás, és a nemzet elfogadja a New World Order-t.“
megváltozott hozzáállás és magatartás,
David Rockefeller, a Római Klub ügyvezetõ tagja, korábbi elhogy meg lehessen ezt szüntetni. Az igazi
nöke, a Chase Manhattan Bank alapítója, a Háromoldalú (trilaellenség akkor is maga az emberiség.“
terális) Bizottság, végrehajtó, a Világgazdasági Fórum tagja, és
Néhány idézet a Római Klub volt és jelen - aki azt a földet ajándékozta, amelyen az Egyesült Nemzetek
legi tagjaitól:
Szervezete áll. Beszédet mondott az ENSZ üzleti konferenciáján,
1994. szeptember 14-én:
Alexander King: A Római Klub egyik ala„Hálásak vagyunk a Washington Postnak, a The New York Tipítója, (premier környezetvédelmi agytröszt mes-nak, a Time Magazine-nak és más kiadóknak, amelyeken
és a tanácsadó, az Egyesült Nemzetek Szer- nagy rendezõk is részt vettek a mi találkozónkon, és tiszteletben
vezete), az õ könyve az 1991-ben kiadott tartották ígéreteiket, mérlegelésünket, közel negyven éve. De a
világ ma már sokkal kifinomultabb és felkészültebb világkor„Elsõ globális forradalom“
mány felé. A nemzetek feletti szuverenitásra a szellemi elit és a
„El kell érnünk egy széles körû támoga- világ-bankárok biztosan jobb hatással vannak, mint amilyet gyatást, hogy elfoglaljuk a közönség képzele- koroltak az elmúlt századokban.“
tét... Tehát felkínálni ijesztõ forgatókönyveDavid Rockefeller, a Háromoldalú Bizottság találkozója, 1991.
ket, egyszerûsített, drámai nyilatkozatokat,
és kevés említést bármilyen kétségrõl... júniusban.
„Néhányan (a Rockefeller család) részét képezik egy titkos
Mindannyiunknak el kell döntenie, mi a helyes egyensúlyt azok
összeesküvésen dolgozó ellenérdekelteknek az Egyesült Állaa fogalmak között, hogy hatékony, és õszinte.“
mokban. Jellemzõen a családom és én, mint „internacionalisProf. Stephen Schneider, a Stanford biológia professzora és ták“, összejátszunk a világ más tájain lévõkkel, hogy egy inta Globalis Váltás hirdetõje. Schneider professzor volt az egyik egráltabb, globális, politikai és a gazdasági szerkezetet építlegkorábbi és legnagyobb visszhangot kiváltó indítványozója az sünk, „egy világot, ha úgy tetszik. Ha ez a vád, állok elébe! Bûember által okozott globális felmelegedésnek, és a vezetõ szer- nös vagyok, és büszke vagyok rá.“
zõje számos IPCC-jelentéseknek.
David Rockefeller, emlékiratai, 405. oldal:
„Muszáj meglovagolni ezt a globális felmelegedési kérdést.
Még akkor is, ha az elmélet a globális felmelegedésrõl rossz, mi
* A Római Klub egyéb tagjai közé tartozik Tony Blair, Sorosa helyes dolgot tesszük a gazdasági -és környezetvédelmi poli- György, Henry Kissinger, Bill Clinton, Jimmy Carter, Javier Solatikában.“
na, Kofi Annan, Bill Gates, a Dalai Láma, Hassan bin Talal, Javier Perez de Cuellar, Gro Harlem Bruntland, Robert Muller, GarTimothy Wirth a Római Klub.elnöke, az ENSZ Alapítvány tag- ret Hardin király Juan Carlos spanyol király és felesége Zsófia kija
rályné, Beatrix holland királynõ és még sok más ember is, a gaz„Nem az egyetlen remény a bolygón, hogy az ipari civilizáció dag elit, az „új kor spiritisztái“...
összeomlik? Hát nem a mi felelõsségünk, ez az egész?“
(A Római Klub magyarországi elnöke Kapolyi László.)
„A Föld csúcstalálkozón fontos szerepet játszanak a reformMint látható, és mint a klubrendszer mûködése szerint is, átjaink és megerõsítésük az ENSZ központi az új rendszerének de- fedések tapasztalhatók, vagyis a tagság több társaságban is
mokratikus globális kormányzásában.“
képviselteti magát. Amikor különálló társaságokként próbálják
„A nemzeti szuverenitás fogalma már megváltoztathatatlan, egyesek kezelni, rájöhetnek, hogy a Bilderberg Group, a Trilatevalóban szent, elvileg a nemzetközi kapcsolatok is. Ez egy olyan rális Bizottság és a többi világelnyomó, világromboló „klub“,
elv, amely hozzá fog járulni, de csak lassan és vonakodva, a glo- ugyanazokból a tömeggyilkos tagokból áll!
bális környezetvédelmi együttmûködés új igényeihez. Ez egyszeA „munkát felosztották egymás között! Pl.a: A City of London
rûen nem megvalósítható, a szuverenitás egyoldalú gyakorlásá- uralja a világ spekulatív piacait. A szorosan összefonódó csoval az egyes nemzetállamok felé. „A
portvállalatok részt követelnek a nyersanyag-kitermelési, pénnemzetközi közösségnek biztosítani kell a környezeti bizton- zügyi, biztosítási, szállítási, és az élelmiszer-termelési tevékenyságot.“
ségekbõl, de az ellenõrzés oroszlánrészébõl is a világpiacon. Egy
közelmúltbeli kiadványban, a London Times, Washington, DC
Maurice Strong, ügyvezetõ igazgatója, az Egyesült Nemzetek Sunday Times Iroda vezetõje, James Adams nyíltan elismerte,
Környezetvédelmi Programjának (UNEP), Al Gore mentora és hogy a City of London bankháznak pénzmosásból
végrehajtó tagja a Római Klubnak.
400.000.000.000 õ évente az illegális kábítószer-nyereség. A
„Azt hiszem, helyénvaló, hogy a tények „felülreprezentáltsá- Brit subsumes-et sokan a világ leghírhedtebb „repülõ“ tõke és
ga mennyire veszélyes, mint állítólagos megnyitása is, a közön- forró pénz menedékének tarják. A Mont Pelerin Társaságot, Friség számára.“
edrich von Hayek, és a radikális-szabad, „piaci titkos szervezet“
alapította 1947-ben, és ma Fülöp herceg pártfogásában van. Itt
Al Gore, tagja a Római Klubnak és õ lesz a világ elsõ szén- találhatók a legpontosabb számviteli könyvek a világ illegális
dioxid milliárdosa. õ az egyik legnagyobb részvényes a Chicago gazdaságáról.
Climate Exchange (CCX)-ben, amely a jelek szerint, a világ közpostaimre.com
Forrás: Nemzeti Hírháló
ponti kibocsátáskereskedelmi szerve. Maurice Strong a CCX
igazgatótanácsban ül. õ lett az Egyesült Államok elnöke, Obama

az a nem magyar állampolgár, akinek felmenõje magyar érkezését követõ három hónapon belül elõterjeszti azt a
állampolgár volt, vagy valószínûsíti magyar származá- köztársasági elnöknek.
sát, és magyar nyelvtudását igazolA törvénymódosításban nem szerepel a
ja“.
választójog kérdése. (FH)
hírTV
További feltétel a büntetlen elõélet, illetve a honosítás nem sértheti Magyarország közbiztonságát és
nemzetbiztonságát. A honosítás
egyéni kérelemre indul, nem automatikus. A határon túli magyaroknak
nem kell bejelentett magyarországi
lakóhellyel rendelkezniük és az alkotA Magyarországi Zsidó Hitközségek Szömányos alapismeretek vizsgát sem
vetségének
(Mazsihisz) elnöke szerint a ketkell letenniük.
tõs
állampolgárságról
hozott országgyûlési
Az állampolgársági kérvényeket a
döntés történelmi jóvátételt jelent a holomagyarországi települések anyakauszt túlélõinek, illetve leszármazottaikkönyvvezetõihez vagy a magyar konnak... (Népszava)
zuli tisztviselõkhöz lehet eljuttatni.
Forrás: Nemzeti Hírháló
Az illetékes miniszter a kérelem be-

A Mazsihisz örömmel fogadta a kettõs
állampolgárságról
szóló döntést

