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Ez folyik
gõzerõvel
Mottó: Ne feledd! - a parazita, ha vesztét érzi, akkor is öl, ha tudja, hogy a gazdaállattal maga is elpusztul.
Egy öreg zsidó az alábbiak szerint adja tovább a nagy
zsidó titkokat:
1. Létrehoztunk egy demokráciának elnevezett rendszert, amit az ostoba barmok szabadságnak hisznek. Nem
ismerték fel, hogy a mindenkori jelölõé a hatalom. Azé,
aki megmondja, kire lehet szavazni. Folyamatosan biztosítani kell, hogy a pártok vezetését, a mi rendszerünkbe
tartozó titkos szervezetbe tömörítsük. Csak olyanok kaphatnak meg kulcsszerepet, akik a mi irányításunkat elfogadják, és tudomásul veszik.
2. Ha a látókörünkbe kerülnek olyan egyedek, akik
olyan szervezettekkel ápolnak kapcsolatot, amely nem a
mi irányításunk alatt állnak, haladéktalanul likvidálni kell
õket. Érdekeinket kevésbé veszélyeztetõ esetben, elég
köztörvényes bûncselekménnyel megvádolni, és börtönbe zárni az illetõket.
3. Az általunk irányított pártjaink vezetését és tagságát, szigorú ellenõrzés alatt kell tartani. Az arra kiképzett
szakértõink pontos választ adnak arról, hogy ki milyen
mértékben megvesztegethetõ, ki milyen mértékben zsarolható, ki milyen módon fenyegethetõ, és ki az, aki teljesen a mi oldalunkra átállt egyén, aki élvezetbõl is elárulja sajátjait. Kinek mi jár, a szerint kell kezelni.
4. Különös figyelmet kell szentelni, a saját fajtája
iránt elkötelezett, tehetséges, népszerû emberek irányába.
A likvidálás nem minden esetben célra vezetõ, mert
könnyen mártírrá válhat az illetõ, ami részünkrõl nem
megengedhetõ. Az ilyen embereknek állami megbízást kell adni,
mégpedig úgy, hogy amit ellenünk
tesz, azt a mi utasításunkra, a mi
igényeinknek megfelelõ módon
tegye. Ügyelni kell, hogy az illetõ
száját, mindig a víz közelében kell
tartani, hogy szükség esetén bármikor le lehessen nyomni a víz alá.
Lehet, sõt kötelezõ õsi történelmi
alapokon nyugvó társadalmi szervezõdések életre hívása, de nem vezethet a magarok hõn áhított egységéhez. Össze kell egy csokorba gyûjteni a hõzöngõ hazafiakat, de megfelelõ vezetés mellett, egy helyben
topogásra kell kárhoztatni õket. Ha
valami véletlen folytán mégis
összeverõdne egy - nem mi általunk vezérelt - csoportosulás, akkor azonnal rágalomhadjáratot kell indítani ellenük, mégpedig úgy, hogy a saját sírhelyeinket, emlékmûveinket gyalázzuk meg. Ezután erre való hivatkozással,
bíróság elé citálunk valakit közülük, akit a mi bíróságunk,
megfelelõ média támogatással, jogerõsen elítél.
5. Ügyelni kell arra, hogy az általunk megalkotott törvények, rendeletek, határozatok megfelelõen pontatlanok
legyenek, egymásnak ellentmondjanak. Ennek okán, a kizárólagosan közülünk kikerülõ ügyvédi kart folyamatosan eltartatjuk, mert állandóan szükség lesz munkájukra.
Továbbá pontosan informálódhatunk ügyvédeink védenceirõl.
6. A helyi közigazgatási szervek tudomása nélkül,
minden gazdasági és stratégiai pozícióba, saját jól kiképzett csatlósainkat kell helyezni. Csatlós csak ott foglalhat
el tiszti pozíciót, ahol a beépített embereink már jelen
vannak.
7. A rendfenntartó erõk vezetõinek megengedett bárminemû bûnszervezet fenntartása, és mûködtetése, csak
tudj róla, és vedd el a haszon nagyobb részét.
8. Fontos, hogy az egészségügyben, az oktatásban, a
közmûvelõdésben ne legyenek megfizetve az alkalmazottak. Így biztosíthatod, hogy az elsilányodjon. Eredeti történelmüket el kell venni. Az annak valódiságát hirdetõ tanokat nevetségessé kell tenni, tudománytalannak titulálni. Hitvány bûnös nemzet tudatát kell beléjük nevelni. A
szakrális királyságok tényét tagadni kell. A királyok zsarnokságára és kegyetlenkedéseire kell fektetni a hangsúlyt. Nem szabad engedni, hogy a közgondolkodás eljusson a királyság, mint intézmény, vágyáig.
9. A közhivatalokban elbutult, ostoba, rosszindulatú
személyeket kell pozíciókkal ellátni. Egyes ügyekkel,
több osztálynak, alosztálynak és csoportnak kelljen foglalkozni, de döntést egyik se tudjon hozni a másik jóváhagyása nélkül. Semmiképpen nem engedhetõ meg normális mûködésük. Így el lehet érni, hogy semmi ne mûködjön, ami nem a mi fajtánk érdeke.
10. Csak azokat a csatlósokat szabad kitüntetéssel ellátni, akik nem akarnak túl látni egy-egy probléma körön,
és nem fognak annak analizálásába.
11. Minden határon belüli termelést vissza kell szorítani. A mezõgazdaság tevékenységét veszteségessé kell
tenni, így az magától, szinte észrevétlenül, kihalásos mó-

don elsorvad. Az ipart, ha már tönkretettük, nem szabad
hagyni, hogy ismét talpra álljon. Mesterségesen ki kell
vonni a pénzt a gazdaság vérkeringésébõl. Jogos járandóságok kifizetését meg kell tagadni, a vállalkozókat el kell
lehetetleníteni, ki kell véreztetni. Amennyiben perre kerül sor, úgy ügyvédeink megint jól járnak. Hirdetni kell a
fizikai munka alantas jellegét. Csak a szolgáltató ipar mûködjön kedvünkre, mert így mi dönthetjük el, kinek adjunk munkát, ezáltal megélhetést. A nem zsudák származásúak között a cserekereskedelem szigorúan tiltott. Ez a
tevékenység kieshet az ellenõrzésünk alól, és így elmarad
a jogos hasznunk.
12. Mondanom sem kell, annyira természetes, hogy az
írott és elektronikus média minden jelenleg ismert formáját, tulajdonosi szinten ellenõrizni kell.
13. Minden tudományos kutatóintézet fokozott felügyeletet igényel. Minden egyes találmány kizárólag a
zsuda nemzet fejébõl pattanhat ki. Ha nem lehetséges az
eltulajdonítás, az ötletgazdát örökre el kell némítani.
14. A megélhetéshez szükséges valamennyi közmû,
így az ivóvíz, energia, szennyvízelvezetés, saját tulajdonlásban tartása. A szolgáltatás ellenértékének mértékét, állandóan az elviselhetetlenség határán kell tartani. A felhasználó így kénytelen állandóan rettegni attól, mit hoz a
holnap. A létbizonytalanság, a rabszolgasorsban tartás
eszköze. Ezért az egyénnek, a közmû hálózat bármely
rendszerérõl való lekapcsolódás nem megengedhetõ.
15. Tizenötödször. A gyógyítás természet adta módszereit szigorúan tiltani kell. Kizárólag a tulajdonunkban
lévõ orvosságok nyújthatnak átmeneti javulást állapotukban. A mellékhatások kiküszöbölésére megvásároltatott
újabb, és újabb gyógyszerek úgyis biztosítják a folyamatos árbevételt, és a megfelelõ hasznot. Ki kell fejleszteni
olyan vírusokat, aminek az ellenszerét csak a mi fajtánk
ismerheti, és használhatja. Másik megoldásként úgy kell
ezeket a bakteriális törzseket megalkotni, hogy a mi génállományunkban ne tehessenek maradandó károkat. Az
élelmiszerüket olyan módon kell az asztalukra tenni,
hogy az soha ne lehessen friss. Hirdetni kell a konzerv és

a fagyasztott áruk nagyszerûségét, így kellõ mennyiségû
mérgezõ vegyi anyagot juttathatunk tartósítószer címén a
szervezetükbe. Ezáltal ismételten, jelentõsen növelhetjük
gyógyszergyártó iparunk hasznát.
16. Tûzzel, vassal irtani kell a többszöri élet valóságába vetett hitet. Porból lettünk, porrá leszünk: ez legyen a
hittétel. Nem kell, hogy átlássák, hogy minden cselekedetüknek súlya van. Éljék le csak úgy az életüket, abban hitben, hogy nincs több esélyük. Költsenek, szórakozzanak,
éljenek csak egészségtelen életet a mi hasznunkra.
17. Az ellenõrzõ szervek ellenõrzésének az ellenõrzését is ki kell - megfelelõ besúgó, és fizetett hálózattal építeni.
18. Az államigazgatást és a magánszemélyeket visszafizethetetlen kölcsönökbe kell csalogatni. Amikor ez
megtörtént, olyan gazdasági helyzetet kell teremteni,
hogy képtelenek legyenek a kölcsönüket visszafizetni.
Ezáltal az erõsebbek, bérlõkké válhatnak saját otthonukban, a gyengébbek mehetnek az utcára. A felszabadult ingatlanok kisajátíthatók a világ más részein élõ, fajta testvéreink számára.
19. A semmire való tzigókat ragyogóan fel lehet használni a magarok ellehetetlenítésére. Adj nekik jogokat,
kötelezettségek nélkül. Megfelelõ rendeletekkel szaporítsd fel állományukat, majd a jog szerint járó segélyek
terheit rakd a magarok vállára. A nációk között biztosan
felmerülõ vitás jogi kérdésekben, minden esetben a tzigót
részesítsd elõnyben.
20. A család szentségét tedd tönkre. Tedd divatossá az
egyedüllétet, és az egynemûek párkapcsolatát. Engedd,
sõt támogasd a magzat elvételét.
21. Utoljára, de nem utolsó sorban termõföldjeik tulajdonjogát mindenáron meg kell szerezni. Nem baj, ha
nem mûvelteted. A lényeg, hogy a magyar se tehesse. Az
utolsó lehetõsége lenne az életbe maradásukra. Nem engedheted!
Még egyetlen miniszterelnökünk sem kapott ekkora
támogatást
Szerinted hány kötél-érett hazaáruló gazember kell
ahhoz, hogy egy dunántúli város külterületén lévõ 25nmes kis üzletében, Brazíliából származó fagyasztott csirkemájat áruljanak a magyar helyett?
Továbbította: Ignácz Antal
Forrás: Nemzet Hírháló
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Emil LudwigCohn a zsidóság
háborús
felelõsségérõl
A weimari Németország idejébõl jól ismert Emil
Ludwig-Cohn zsidó író 1938-ban könyvet írt Rooseveltrõl. Ennek a könyvnek elõszavában a 10. oldalon
a következõket olvashatjuk:
„Ha 1940 elõtt kitörne a háború, akkor és csakis akkor választanánk meg Rooseveltet harmadszor is elnökké, és alkotmányos hatalmával döntõ befolyást gyakorolhatna ennek a világküzdelemnek kimenetelére. Hogy
rokonszenve melyik oldalon van és melyik oldalon lesz
a háborúban, az kitûnik az alábbi tanulmányból“.
Ezeket a sorokat 1938 februárjában írta Emil
Ludwig-Cohn, tehát olyan idõpontban, amikor Európában a zsidóságon kívül még senki sem gondolt háborúra.
Emil Cohn azonban már 1938-ban tudta, hogy a legrövidebb idõn belül háborúra kerül a sor, és hogy ez a háború világküzdelem lesz, továbbá, hogy Roosevelt harmadszor jelölteti és választatja meg magát elnökké és végül,
hogy a háború kimenetelére döntõ befolyást igyekszik
gyakorolni.
Minden szó szerint úgy következett be, ahogyan
Cohn zsidó már 1938 februárjában megírta. 1939. szeptember 1-én kitört a háború. 1940 õszén Roosevelt harmadszor jelöltette magát elnöknek és a komédiaszerûen
levezetett választási harc során meg is választatta magát
elnökké, hogy egy évre rá az USA-t belehajszolja a háborúba.
Tehát minden úgy zajlott, amint azt a világ zsidósága
elõre elhatározta, csakhogy a túlbuzgó zsidó Emil
Ludwig Cohn kissé elsietve elfecsegte ezeket a zsidó háborús terveket.
Egyébként Emil Ludwig Cohn „Az új szent szövetség“ címû könyvében is elárult már valamit a zsidó háborús tervekbõl. Ebben a könyvben többek között az
alábbiakat olvassuk:
„Az új világ-lelkiismeret lángja az Egyesült Államokban fog újra fellobogni. Roosevelt õrködik! Amióta
hatalmon van, öt nagy beszédet tartott, amelyek az
Egyesült Államokat a demokráciák oldalára állítják a
diktatúrákkal szemben. Amíg õ kormányoz, addig Amerika a fasizmus ellen fog harcolni.
Lehetséges, hogy Hitler az utolsó percben megkísérli
a háború kitörésének megakadályozását, mert a háború
az õ eltûnését jelentené, de okvetlenül rá fogják kényszeríteni a harcra.“
A zsidóság ezzel nyíltan bevallja, hogy mindenáron
háborút akar elõidézni.
Lengyelországba telepítik át a bulgáriai zsidók
egy részét
N. Gorjubov belügyminiszter a Szobranjeben tett
nyilatkozataiban bejelentette, hogy a jövõben új szigorított rendszabályokat alkalmaznak a zsidókkal szemben.
Bulgáriában - mondotta - négy gyûjtõtábort létesítettek
kizárólag zsidók számára. Itt gyûjtik össze Bulgária
minden részébõl azokat a zsidókat, akik megbízhatatlanok hírében állnak és rémhírt terjesztenek. A legkellemetlenebb zsidókat azonban - mondotta a belügyminiszter - valószínûleg Lengyelországba küldjük, ahol gettókban helyezik el õket, ebben az irányban már lépéseket is
tettünk. A rendõri vizsgálatok során ugyanis kiderült,
hogy minden szándékos rongálásban és gyilkosságban,
amelyek különösen a legújabb idõben meglehetõsen elszaporodtak, egy csoport zsidó férfi és nõ „vitte a fõszerepét“.
A rendõrség átkutatott bizonyos szófiai városrészeket
s letartóztatott több kommunista pártszemélyt és zsidó
szabotálót.
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