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megszólítással indul, majd mondanivalóját nyA Soros-rendhez
“Egyetek szart, gfejek”
omatékosítva „kibaszott seggfejeknek” is titulálja az itt
dolgozó tudósítókat – néhány „ritka és valóban elistartozó tetû
merésre méltó kivétellel, mint például a BBC-s Nick
seggfejek!”
Thorpe”.
természetrajza
– Lovas István a külföldi
Lovas azért volt felháborodva, mert szerinte a

tudósítóknak...

tudósítók elmulasztottak tudósítani a szocialisták gigan2013. október 13.
tikus botrányairól, például a bajai választásról vagy arról,
Soros szerint a piac összeomlott, csak
hogy Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök szerint az
MSZP titkos pénzeket kapott Európán kívülrõl. Erre e d d i g m e s t e r s é g e s e n é l e t b e n t a r t o t t á k .
példákat is mutat, majd szarevésre szólítja fel külföldi
Soros Györgyöt sokan úgy ismerik, mint aki legyõzte az
kollégáit a brüsszeli tudósító.

Keresetlen hangú emailben szólította meg Lovas
István, a Magyar Nemzet brüsszeli tudósítója a
Magyarországon akkreditált külföldi tudósítókat október
21-én, amiért szerinte elmulasztottak tudósítani a szocialisták újabb gigantikus botrányairól.
Furcsa levelet kapott a Magyarországon akkreditált
Az EI szerk. megjegyzése:
külföldi tudósítókat tömörítõ Hungarian International Press
No,
valahogy így kellene kezelni az összes képmutató
Association (HIPA) nevû szervezet október 21-én a
prosti
médiást
és politikust is – fel egészen a legmaMagyar Nemzet „konzervatív napilap” brüsszeli
gasabb
fórumokig
– beleértve a brüsszeli fõméltósátudósítójától, Lovas Istvántól. Az összes itt dolgozó
gokat,
pontosabban:
“fõméltméltósseggeket” is...
külföldi tudósítónak címzett email az „idefigyeljetek seg-

Íme, hogyan készíti a kóser, bárhol
bevethetõ „hazafit” – a prosti Egyesült
Államok és futtatója, Izrael
szolgáltató központ. Itt élnek Venezue- katolikus vallás elkötelezett híveként adja
Venezuela II. ésla gazdagjai,
nagy részük természetesen elõ magát. Pénz, média, és Mossad-CIA
zsidó.
segítséggel, itt már mint a jobboldal szó- A Nyugat és a
2002-ben itt, Caracas Baruta körzeté- szólója, alsó szintû politikai pozíciót szeahol polgármesteri tisztséget tölt be, rez, ezt a pozíciót felforgató nemzetelle"Radonsky-terv " ben,
megszervezi a körzet területén található nes tevékenységre használja. Aztán hirteHenrique Caprilles Radonsky apai ágról szefárd, anyai ágról askenázi zsidó család sarja. Tehát nyugodtan kijelenthetjük:
Henrique Caprilles Radonsky zsidó. Ennyi
bõven elég is lenne a történethez. Elég
lenne, ha nem a venezuelai elnökválasztás
cionisták által támogatott ellenjelöltjérõl
lenne szó. 41 évesen a dúsgazdag családból származó Radonskynak nincs se felesége se barátnõje. Homoszexuális kapcsolatai annál inkább ismertek. Henrique
Caprilles Radonsky egy homokos zsidó. A
nyugat bakot lõtt a Radonsky-mûvelettel.
Az izraeli utasítgatások szolgalelkû végrehajtása ismét hatalmas öngólban végzõdött számukra.
Radonsky kereskedelmi és adójogi tanulmányait a világ számos egyetemén
folytatta Amszterdamtól New Yorkig.
Megtehette, volt mibõl. Családja igen
szoros kapcsolatokat ápol izraeli és USAbeli érdekkörökkel, mozi- és médiahálózatokat birtokol, amerikai gyorsétterem hálózatokat mûködtet, és számos ipari vállalat van a tulajdonukban. Radonsky tagja
volt a II. János Pál pápa elleni merényletben nyakig benne levõ TFP nevû szervezetnek. A szervezet felszámolása során
éppen akkor égeti el a rábízott propagandaanyagokat és zászlókat, amikor a nyomozók eljutnak hozzá.
Családja összeköttetéseinek köszönhetõen egy
enyhe figyelmeztetéssel
elengedik. Innentõl 1998ig hivatalosan semmit
nem tudni az életérõl. A
Mossad ez idõ alatt készíti, építi fel. Majd 1998-ban
elkötelezett katolikusként,
és a kereszténydemokrata
párt képviselõjeként, mint
a venezuelai parlament
valaha megválasztott legfiatalabb tagja
kezdi meg politikai mûködését a venezuelai nemzet ellen.
2000-ben alapító tagja a CIA által
pénzelt közép-jobboldali politikát hirdetõ
”Elsõ az Igazság Pártnak”. A családja kezében lévõ médiahálózat és a CIA anyagi
segítségével a 2000-es önkormányzati
választásokon megszerzi Baruta polgármesteri székét. Baruta a venezuelai fõváros Caracas elõvárosa, jellemzõen üzleti

kubai nagykövetség elleni támadást. A támadás része a kudarcba fulladt 2002-es
venezuelai államcsíny kísérletnek, mely
során az USA által pénzelt zsoldosok, és
Mossad ügynökök megpróbálták megdönteni a jogszerûen megválasztott Hugo
Chavez venezuelai elnököt.
Felforgató tevékenységével ezután
sem hagy fel, a körzetben
sorozatosak a Chavezt támogatók elleni erõszakos
fellépések. Éveken keresztül
mindennaposak a fizetett
provokátorok által véghezvitt rongálások, garázdaság,
gyújtogatások.
2008-ban Miranda tartomány kormányzói székébe
ül be, ismét a CIA és a Mossad hathatós lefizetés-megfélemlítés taktikára alapozott támogatásával. Ekkor
már baloldalinak vallja magát. A tartományban Baruta példájára azonnal megindulnak a Chavez elnök pártját támogatók
elleni atrocitások, izraeli ügynökök embereket rabolnak el és fizetett ”pistolerok”(fillérekért felbérelhetõ bérgyilkosok
megnevezésére használt terminus DélAmerikában) embereket végeznek ki. Baruta és MirandaVenezuela északi tengerparti részei, az izraeliamerikai lobbi itt tervezi
kiépíteni elsõdleges hídfõállásait egy venezuelai invázió esetén.
2012-ben összeférhetetlenség miatt lemond a
tartomány kormányzói
posztjáról, és indul Hugo
Chavez ellenében az elnökválasztáson. Itt a Venezuela sorsáért aggódó
nemzeti radikális jobboldalit játssza el. A választásokon Chavez megveri. A Hugo Chavez
halála miatti 2013 április 14-ére kiírt elnökválasztáson Chavez politikai örököse Nicolas Maduro ellen indul, és majd elbukik.
Összefoglalva egyszerûbben: van egy
homokos zsidó, aki tagja egy szervezetnek, amely nyakig bennevan a katolikus
egyházfõ ellen elkövetett fegyveres merényletben. Megfelelõ izraeli titkosszolgálati felkészítés után ez a homokos zsidó a

len baloldali lesz majd ismét pálfordulás
következik, és szélsõjobboldalinak vallja
magát. Amerre jár, mindenütt káosz és
pusztulás a nyomában.
A venezuelai nép Henrique Caprilles
Radonsky soha be nem következõ eskütétele után a következõkben biztos lehetne:
- A népi milíciák azonnali felszámolása, tagjainak bebörtönzése.
- A rendvédelmi szervek
kulcspozícióiba a zsidó fajtársak beültetése.
- USA haditámaszpontok
engedélyezése az ország területén
- Venezuela teljes kiszolgáltatása az amerikai és izraeli politikai-gazdasági érdekcsoportoknak. A nemzeti vagyon privatizálása (értsd szétrablása), az olajvagyon külföldi kézre játszása.
- A kokaintermesztés robbanásszerû
beindítása - ezáltal a vidéki lakosság mezõgazdasági termelésének és megélhetésének ellehetetlenítése.
- Az elõzõ oknál fogva a városokba költözõ embertömeg éhbérért való foglalkoztatása - rabszolgamunka.
- A médiahálózat feletti teljes kontroll
megszerzésével a venezuelai nép teljes
agymosása.
- A venezuelai nemzeti identitástudat
teljes szétverése.
- Emberrablások, kínvallatás, megfélemlítés.
Ez várna Venezuelára ha Radonsky
lenne az elnök. Számunkra ez nem újdonság, ezek a folyamatok hazánkban is lejátszódtak (kokaintermesztés csak azért
nincs, mert a marihuána ebben a régióban
jobban jövedelmez). Radonskyhoz hasonló
politikusokból is meglehetõsen hosszú a
lista a magyarországi pártokban, a Jobbikot is beleértve. De a nagy szélsõjobboldali zsidó már készül a futásra. 2013 elején kedvenc közössége háza táján, New
York Manhattan negyedében 5 millió dolláros apartmant vásárolt. Szüksége is lesz
az odúra. Nicolas Maduro elnök végleges
gyõzelmével Venezuela folytatja a hõsi
halált halt Hugo Chavez útját. Ezt az utat
fogjuk ismertetni a következõ, befejezõ
részben.
Gergely deák - Hídfõ.net

angol központi bankot. Malajzia elnöke szerint egy “gátlás talan nyereséghajhász”, Thaiföldön pedig “gazdasági hábo rús bûnösként” tartják számon.
1994-ben Soros kijelentette, hogy “éppen ideje, hogy a
szovjet birodalmat immár Soros-birodalomnak nevezzék.”
A kétes hírnevû milliárdos befektetõ a következõképpen
határozta meg egy rezsim megdöntésének vagy egy valuta
bedöntésének hét lépését:
1. lépés: Árnyékkormány felállítása valamilyen humanitárius támogatás ürügyén.
2. lépés: A rádióhullámok feletti hatalom átvétele. Meglévõ rádió és televíziós médiumok finanszírozása majd irányításuk átvétele, esetleg újak létrehozása.
3. lépés: Az állam destabilizálása, a kormány meggyengítése és kormányellenes hangulat megteremtése az országban. Gazdasági válság létrehozása vagy a már létezõ
válság kihasználása. Nyomás gyakorlása fentrõl és lentrõl,
ami hozzájárul a kormány meggyengítéséhez és a kormányellenes hangulat kialakulásához.
4. lépés: Elégedetlenség szítása.
5. lépés: Választási válság kiprovokálása. Várd meg a
választásokat és hirdesd hangosan, hogy csalás történt.
6. lépés: Vedd át a hatalmat. Szervezz hatalmas tüntetéseket, polgári engedetlenséget, ülõ- és általános sztrájkokat és támogasd az aktivizmust. Továbbra is hangoztasd,
hogy választási csalás történt és saját médiumaidon keresztül mondd meg követõidnek, hogy mit tegyenek. Ebben a
fázisban indulhatnak a bujtogató és erõszakos megmozdulások.
7. lépés: Éld túl az ellenfeled.
Soros már 2011-ben arról beszélt, hogy az Egyesült Államoknak hagynia kellene a dollár rendezett módon végbemenõ hanyatlását.
Számos alkalommal beszélt a nyilvánosság elõtt az “Új
Világrend” megalapításának és az amerikai dollár “irányított
hanyatlásának” szükségességérõl, hogy helyére az új világvaluta léphessen.
Szintén 2011-ben egy londoni interjú során azt mondta,
hogy az egész Európát és az Egyesült Államokat is megrázó, 2008 óta tartó globális pénzpiaci válság a Szovjetunió
utolsó éveire emlékezteti.
“Ehhez hasonló dolog történik most a nyugaton,” nyilatkozta Soros a Bloombergnek a Szemtõl szemben Francine
Laqua-val címû mûsorban. “Volt egy pénzügyi válság és a
piac tényleg összeomlott, de a hatóságok életben tartották.
Az emberek nem vették észre, hogy a valóságban a rendszer összeomlott.”
Soros György a Globális Gazdasági Szimpóziumon beszél
Múlthét kedden a milliárdos befektetõ a németországi
Kielben tartott Globális Gazdasági Szimpóziumon a következõket mondta:
“Az eurózóna enyhe javulást mutat Németországnak köszönhetõen, azonban a súlyosan eladósodott országok jelentõsen le vannak maradva. Az eltérés oka a sok adósság
és a drága hitel. Mivel ezek visszatérõ problémák, az eltérés idõvel egyre kiterjedtebb lesz.
Olyan szabályokat hoztak, amelyek határozatlan ideig
fenntartják a jelenlegi helyzetet. Ez politikailag elfogadhatatlannak tûnik és teljesen elpusztíthatja az Európai Uniót. Ezt
csak a hitelezõk akadályozhatják meg, de õk nem tûnnek túl
hajlandónak.
... A hibák elismerése nem könnyû... de ennek elmulasztása sokkal rosszabb lenne. A hibák egy rémálomba illõ
helyzetet teremtettek, amiben a jelenlegi politika áldozatai
kénytelen mindennapjaikat tölteni.”
Idõkjelei: Egyetlen kérdés marad csupán: mikor akarja a
hatalmi elit, hogy a rendszer ne csak elméletben, hanem
mindenki számára egyértelmûen omoljon össze, hogy helyét átvehesse az új világrend. A színpadon lázasan folynak
az elõkészületek. Vajon mikor libben szét a függöny?
Forrás: Idõk jelei

