GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)

Rabló kiált
tolvajt
Történelemhamisítástól félve, nemzetbiztonsági okokra
hivatkozva úgy döntött a román parlament, hogy a magyar
történelmi egyházak levéltárait nem szolgáltatják vissza jogos tulajdonosaiknak. A kétharmad nagy erõ, s ha megspékelik nemzetféltõ retorikával, úgy összekapja magát a román
parlament, mint vihar elõtt a juhnyáj. Tavaly, amikor még napirendre került e törvénytervezet, a demokrata liberálisok tá mogatták az RMDSZ ama módosító javaslatát, hogy azon
egyházak, melyek megfelelõ feltételeket tudnak biztosítani a
régi és sérülékeny irattáraknak, a kommunista elkobzás után
ismét tulajdonukba vehessék azokat.
A gyulafehérvári érsekség korszerû raktárakat is építtetett, s lám, hiába. A román államérdek úgy kívánja, hogy
ezek továbbra is tulajdonukban maradjanak, s okát már a tavalyi vita alkalmával a szocdemek egyik hevességérõl közismert képviselõje, Mircea Du?a (jelenleg hadügyminiszter)
elég kendõzetlenül meg is fogalmazta: félti az egységes román nemzetállamot a magyar egyházi levéltári anyagok
visszaszolgáltatásától, mert ha azok „magánszervek” kezébe
kerülnek, meghamisíthatnák például az 1918-as egyesülésre
vonatkozó olyan dokumentumokat, anyakönyveket, melyek
Románia egységes nemzetállam voltát bizonyítják.” S ahogyan az rossz lelkiismeretû politikusokkal gyakorta megesik,
azonnal rosszindulatú feltételezésekbe is bocsátkozott: „tulajdonosaik valószínû, eltüntetnék azokat.”
Az alkotmánybíróság bizonyos formai hibák miatt tavaly
visszaküldte a törvénytervezetet, benne az RMDSZ ama módosító javaslatával, hogy az egyházaknak visszaszolgáltatandó iratokról készítsenek mikrofilmmásolatot, s az maradjon
az Állami Levéltárak tulajdonában, az eredetieket meg adják
vissza egykori tulajdonosaiknak. A demokrata liberálisok akkor még támogatták eme módosítást, s talán mert az
RMDSZ ugyancsak restitúciós ügyben nem bizonyult hûséges ellenzéki partnernek, most õk is felzárkóztak a kormánykoalíció mellé, a magyarok és más kisebbségek meg kevésnek bizonyultak voksoláskor.
A hatalmas mennyiségû dokumentum az eltelt évtizedek
során meglehetõsen szétszóródott, sokat ismeretlen helyen
tároltak vagy megsemmisítettek, s ha az új levéltári törvény
értelmében ismét átcsoportosítják, megeshet, a jövõben
még nehezebb lesz kutatási célokra kikérni.
Pikáns részletkérdés: a román levéltárosok egyesülete
például azért tiltakozott a visszaszolgáltatás ellen, mert elveszítenék a levéltárakban õrzött iratok felét! Mert hogy többnyire csak Erdélyben és Bukovinában léteznek, azt tudjuk.
Mégis, mi történhetett a „kereszténynek született” ortodox
nép egyházi irataival, hogy most szavukat sem hallani? Túl
alacsony ez az Úr színe elõtt.
Simó Erzsébet, Háromszék – Sepsiszentgyörgy
2013. április 25., : Máról holnapra

Tüntetés
Magyarország
zsidó megszállása
ellen!!!
“A zsidó bolyt pedig megbolygatom...” (Ady Endre: Margita élni akar)
“Foglalod a kurvanyádat, de nem ám a mi hazánkat!” (Petõfi Sándor: Még mit nem beszél az a német)
Antibolsevista és anticionista gyûlés a Hazatérés Tem plománál Május 4-én!!!
http://indavideo.hu/video/Palos_Trend_Ordoguzo_a_zsido_terrorrol
Amennyiben Te is elkötelzett vagy Magyarország védelmében, akkor kérlek, hogy tisztelj meg csatlakozásoddal az
en található közösségünkhöz is.
Hajrá Magyarország, Hajrá Magyarok! [IGEN! Magyarország gyõzött!]
Ifj. Hegedûs Loránt antibolsevista és anticionista gyûlést
hív össze május 4-ére a Hazatérés Templomához.
Közleményében a lelkész úgy fogalmaz, követelik az akkor hazánk szívében ülésezõ Zsidó Világkongresszustól, hogy
ítélje el az 1919-es és az 1945 utáni “judeobolsevik keresztyén- és magyarellenes terrort, annak zsidó vezetõit, többek
között: Kun Bélát, Szamuelyt, az egész népbiztosi söpredé-

ket, Péter Gábort, Rákosit, Gerõt, Farkast, Révait, az Andrássy út 60 verõlegényeit.”
Felszólítják továbbá a nemzetközi és a hazai zsidóság akkor és ott jelen lévõ képviselõit, hogy utasítsák rendre Simon
Peresz izraeli államelnököt Magyarországgal kapcsolatban
tett országhódító deklarációja miatt, s határozottan lépjenek
fel az ennek révén hazánkba érkezõ új zsidó telepesekkel
szemben. Az ordas eszméktõl való elhatárolódásuk részeként mindennemû közösséget szakítsanak meg a cionista állam hivatalos képviselõivel, mely apartheid rendszerként mûködtetve nyílt faji megkülönböztetést, nem egy esetben népirtást követ el az õshonos palesztin nemzettel szemben - írja Hegedûs Loránt.
A közlemény hármas-mottóval zárul:
“Egyébként azt tanácsolom: Magyarországot meg kell
menteni!” (Dr. Hegedûs Loránt püspök))
http://iwiw.hu/i/esemeny/rendezveny/Tuntetes-Magyarorszag-zsido-megszallasa-ellen-168891

A Bilderberg
csoport áll
a terrortámadások
mögött
Az olasz Legfelsõbb Bíróság elnökének
bejelentése bombaként robbant
Megdöbbentõ információ került napvilágra ma Olaszországban, mely igazol sok mindent, az úgynevezett “Összeesküvés Elméleteket”, melyek
már régóta ismertek, miszerint van egy titkos “Nagy Testvér” testület, mely a sok erõszak mögött áll Európában és Amerikában is,
és amely felelõs a terrortámadásokért és a
gyilkossági kísérletekért. Ezt a sokkoló történetet Paul Joseph Watson és az Infowars
tárja a közvélemény elé:
“Megtámadtak civileket, nõket, gyerekeket, ártatlan embereket, ismeretlen embereket távol minden politikai játszmától” mondta ezt Vinciguerra eskü alatt tett vallomásában.
“Ennek oka igen egyszerû. Arra kellett
volna kényszeríteni ezeket az embereket, az olasz közvéleményt, hogy forduljanak az államhoz annak érdekében, hogy
az teremtsen nagyobb biztonságot. Ez a politikai logika a mészárlások és a bombatámadások mögött, melyek büntetlenül maradtak, mert az állam nem tudta elítélni saját magát,
vagy megállapítani a maga felelõsségét azért, ami történt.”
- tette hozzá.
Ez a történet Paul Joseph Watsontól és az Infowarstól
megerõsíti azt a sok tudást, melynek már sokan a világon
birtokában vannak, hogy a Bilderberg (és megbízott terroristáik) egy gonosz csoport, és felelõsségre kell vonni õket emberiség ellen elkövetett bûncselekményeikért.
Paul Joseph Watson - Infowars.com - April 11, 2013
Az Olasz Legfelsõbb Bíróság tiszteletbeli elnöke és korábbi Nyomozóbíró Ferdinando Imposimato, aki a II. János
Pál Pápa elleni merénylet ügyében vádat emelt, most azzal
vádolta mega Bilderberg csoportot, hogy õk állnak az európai terrortámadások mögött.
Az Articolo Tre weboldalnak adott interjúban Imposimato, aki részt vett az egykori volt olasz miniszterelnök Aldo
Moro elrablását és meggyilkolását érintõ ügyben azt mondta, hogy “egy megdöbbentõ dokumentumot találtam”, mely
összefüggésbe hozza a Bilderberg csoportot az Ordine Nuovo szélsõjobboldali szervezettel terrortámadások elkövetésében.
Az olaszországi megoldatlan gyilkosságokkal kapcsolatban és ezen dokumentum birtokában Imposimato kijelentette, “Mikor a mészárláshoz ér, szintén a Bilderberg csoportról
beszél. Én elhiszem ,ami ebben a dokumentumban áll. Elvégeztem néhány vizsgálatot, és azt mondhatom, hogy a feszültségek és a mészárlások stratégiája mögött szintén a Bilderberg csoport áll egyfajta Nagy Testvérként a manõverezések, a terroristák használata és a szabadkõmûvesek fölött.
A “feszültség stratégiája” a Gladio Mûvelet égisze alatt
mûködött, egy NATO hidegháborús “maradj a háttérben”
projekt pedig arra törekedett, hogy létrehozzon egy célszerû
politikai légkört Európában, melynek ügynökei terrortámadá-
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sokat hajtottak végre, melyekért azután mind a baloldali,
mind a szélsõjobboldali politikai csoportokat hibáztatni lehetett.
A Gladiot úgy tervezték, hogy démonizálja a politikai ellenzéket, és a “közvélemény ereje arra kényszerítse a kormányt, hogy teremtsen nagyobb biztonságot.” - az egykori
Gladio ügynök Vincenzo Vinciguerra vallomása szerint. 2000ben egy olasz parlamenti vizsgálat megállapította, hogy az
1980-as bolognai bombamerényletet, amely megölt 85 embert, “olasz állami belsõ intézmények emberei és az Egyesült
Államok hírszerzéséhez köthetõ emberek követték el.”
“Megtámadtak civileket, nõket, gyerekeket, ártatlan embereket, ismeretlen embereket távol minden politikai játszmától” - mondta ezt Vinciguerra eskü alatt tett vallomásában.
Imposimato kijelentette, hogy a dokumentumot egy korábbi Ordine Nuovo terroristától kapta. Az Ordine Nuovo tagjai (magyarul “Új Rend”) számos halálos terrorista támadásban vettek részt, köztük az 1969-es Piazza Fontanai bombatámadásban, az 1974-es Róma-Messina vonat támadásban,
a Piazza della Loggia 1974-es bombatámadásban és az Italicus Express 1974-es bombamerényletben.
A Bilderberg csoport minden évben egy körülbelül 120
fõs összejövetelt tartott a legbefolyásosabb hatalmi brókerekkel a bolygóról a politikai, banki, tudományos, média és
még a királyi családokból is. A szervezet éves megbeszélését mindig egy szállodában tartották Európában, Kanadában
és Amerikában, ám annak ellenére, hogy sok nehéz játékos
is részt vett az eseményeken, a fõsodrású média alig számolt be róla, pedig az egykori NATO fõtitkár és Bilderberg
tag Willy Claes 2010-ben beismerte, hogy a Bilderberg
résztvevõknek kötelezõen végre kellett hajtani politikai döntéseket, amelyeket az ülések alatt hoztak.
Számtalan más példa van arra, hogy a
Bilderberg csoport idõ elõtt befolyásolta a
globális eseményeket, rendszeres idõközönként kiválasztva olyan elnököket és miniszterelnököket, akik semmibe vették a demokratikus folyamatokat.
2009-ben Étienne Davignon a Bilderberg
elnöke még azzal hencegett, hogy a közös
valuta, az Euro a Bilderberg csoport agyszüleménye volt.
Imposimato rágalomhadjáratában a Bilderbergek ellen - honfitársa Alfonso Luigi
Marra nyomdokaiban, aki kiemelkedõ ügyvéd, aki a közelmúltban azt kérte, hogy a római ügyész vizsgálja meg a Bilderberg csoport bûncselekményeit - kijelentette, hogy az elitista szervezet 2011-es találkozója Svájcban az olasz miniszterelnök,
Mario Monti kiválásztásához vezetett.
A csoport az elitisták “egyedi, illegális testvériségeként”
magukat “törvények felett” állóknak tekintik, Marra rámutatott a Bilderberg mérnöki pontosságú háborúira, gazdasági
összeomlásokra, és diktátorok felfegyverzésére, mely tevékenységek “nyilvánvalóan a büntetõ törvénykönyv égbekiáltó sárba tiprása, és akkor még keveset állítok.”
A 2013-as Bilderberg találkozó helye és ideje még nem
megerõsített, de a találgatások között szerepel London, valamikor június elején.
Infowars
A 2012-es Bilderberg találkozó résztvevõi elsötétített autókban érkeztek, szembetalálva magukat a tiltakozók népes
táborával. A “neves” személyiségek között Henry Kissinger
(háborús bûnös) is látható.
Videók:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-PU1C3hJL5s
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jQA8q6LhABY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=atRSkl71Fd4
Az alábbi videókból kiderül a Bilderberg csoport valódi
célja, a titokzatos “rémuralom” mögött álló szervezet hatalmának igazi oka.
Videók:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Jq0MHpKqcgU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aTe0WLKtpuM
http://www.youtube.com/watch?v=rcWaTLjxBo8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QWzwZEfuPN4
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