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Izraeli fõrabbik
fognak tiltakozni
Budapesten az
ellen, amit ott is
maguk
gerjesztenek?

A gyûlésen több száz rabbi vesz majd részt,
köztük nemcsak Európa több országából érkeznek, hanem jelen lesz David Lau és Jichák Jószef
izraeli fõrabbik is. A lap szerint a magyar kormány magas beosztású tagjai is részt vesznek a
fórumon.
Menachem Margolin, az RCE és az Európai
Zsidó Szövetség vezetõje azt nyilatkozta, hogy
“nem könnyû zsidónak lenni 2014-ben Magyarországon, az elmúlt években az antiszemita megmozdulások száma drasztikusan növekedett”.
Azt mondta, a konferencia célja, hogy támogassák a helyi zsidó közösségeket.”

Igen, nem tévedés: amint a Mazsihisz honlapjára
2014. február 4-én felkerült hírcikkbõl kiderül, márciusban több száz rabbi jön Budapestre, hogy tiltakozzanak az ellen, amit maguk gerjesztenek, a hazánkban
“drasztikus” méreteket öltõ antiszemitizmus ellen. Hogyan is van ez? Megrakják a tüzet, és aztán csodálkoznak, hogy az mégsem alszik el?

Nem könnyû zsidónak
lenni ma Magyarországon?
Valahogy túlontúl ismerõs
fogalmazás ez, mégpedig
múlt századunk negyvenes
éveinek végérõl, amikor is
pártunk és kormányunk “szeretett és bölcs” vezére arról
kesergett, mennyire nehéz
“kilenc és fél millió fasisztával építeni a szociálizmust”.
Mint ahogyan ma reneszánszukat megélniük ugyebár
mindazoknak, akiknek önmagukon kívül lassan már
mindenki náci, fasiszta, nyilas, de legfõképpen persze antiszemita.
Hogyan is van ez? Megrakják a tüzet és aztán
csodálkoznak, hogy az mégsem alszik el? Mert
hogy állandóan megrakják, nem vélemény, tény.

Ám tegyék, de azt azért ne higgyék, hogy
mindent lenyomhatnak a torkunkon. Mert akár
tudják, akár nem, egyre többen olvassák bizony
Szabó Dezsõt, aki a Pesti Posta 1937. november
3-ai számában arra az újságírói kérdésre, mégis
mit gondol az antiszemitizmusról, így felelt: “A
zsidók csinálják az antiszemitizmust, hogy eltereljék különbözõ felelõsségek vállalásáról a figyelmet.”
De lássuk csak magát a hírcikket! Íme:
“Tiltakozásul a feléledõ magyarországi antiszemitizmus ellen Budapesten tartja meg gyûlését az Európai Rabbinikus Központ (RCE) március 24-25-én - írta a European Jewish Press.

Ferenc Pápát
megvádolták az
árvák
emberkereskedelmét
érintõ
vizsgálatban
A Katolikus Ferenc Pápát nevezték meg fõ vádlottként a katolikus árvák embrekereskedelmét érintõ ügyben. Ferenc Pápát arra fogják kérni, hogy védje meg szerepét az argentin junta alatt történt gyermekkereskedelemben az 1970-es évek Piszkos Háborújában. Az árva gyerekek és az eltûnt politikai
foglyok esetének tárgyalását 2014 március 31-ére
tûzte ki a brüsszeli nemzetközi bíróság.
Egy tanú beleegyezett, hogy feladja rejtõzködését
Spanyolországban, és tanúskodik Ferenc Pápa ellen.
Az argentin köztisztviselõ átfogó jegyzeteket készített
a jelenlegi Ferenc Pápa és a junta katonai tisztviselõi
között történt találkozókról.

Ferenc Pápa
csak egy másik ördög álruhában?
Ferenc Pápa gyors felemelkedése az argentin Katolikus Egyház fejévé gyaníthatóan a közte és a katonai junta közötti megállapodás eredménye, miszerint gyermekeket adtak el a Katolikus árvaházakból.
A tanú nem volt egyedül a Ferenc Pápát érintõ
vádjaival. Egy 2005-ös Los Angeles Times cikk szerint a mostani Ferenc Pápát megvádolta egy emberi
jogi csoport csecsemõk emberkereskedelmével, valamint hogy segített elrabolni az argentin junta ellenfeleit a Piszkos Háború idején. A panaszt ügyvédek
nyújtották be a Plaza de Mayo emberi jogi csoport
képviseletében.
Egy évvel ezelõtt a Katolikus Ferenc Pápa került
hatalomra a globális Katolikus Egyházban, miután
Benedek Pápa lemndott hivataláról. A Katolikus Pápa példátlan lemondása napokon belül azután történt
, hogy elfogatóparancsot kézbesített ugyanaz a nem-

zetközi bíróság, amely megpróbálja Ferenc Pápa
esetében márciusban.
A Katolikus Benedek Pápa 2013 februári bûnös
ítéletére hónapokkal a 36 tagú esküdtszék és hat
nemzetközi bíró tanácskozását követõen került sor,
az 50.000 eltûnt kanadai benszülött gyermeket érintõ 150 ügyben.
A nemzetközi esküdtszék megállapította, hogy a
bennszülött gyerekeket megerõszakolták, megkínozták és megölték az
egész Kanadában mûködtetett bentlakásos iskolákban, melyek többsége
Katolikus fenntartású intézmény volt. A 80 iskola
a kanadai kormány, Erzsébet Királynõ, a Katolikus, az Anglikán és a Kanadai Egyesült Egyház
közös tulajdonában volt.
A Katolikus Pápa, a
kanadai kormány és Erzsébet Királynõ nem voltak egyedül a hátrányos helyzetû gyermekek ellen
elkövetett bûncselekményekben. Az eltûnt 50.000
bennszülött gyermekrõl megállapították, hogy tágyai voltak illegális CIA agykontroll kísérleteknek,
beleértve a kábítószer teszteket is.
A kábítószer vizsgálatokat olyan gyógyszeripari
cégekkel együttmûködve végezték, mint az Eli
Lilly, az Upjohn és a Bayer. A gyógyszergyárakat az
Egyesült, az Anglikán és a Katolikus Egyházak finanszírozták, melyek 80 indián bentlakásos iskolát
mûködtettek összeköttetésben a kanadai kormánnyal, a Katolikus Egyházzal és az Angol Koronával.
2008 óta 32 gyermek tömegsír helyszínt fedeztek
fel a kanadai intézmény és a bennszülött bentlakásos
iskolák területén. Bár emberi maradványok kerültek
elõ legalább két helyszínen, visszautasították az
összes gyermek tömegsír további feltárását.
A kanadai gyermek holokauszt bizonyítékait Kevin Annett könyve, a “Hidden No Longer” örökítette meg, mely itt elolvasható: http://hiddennolonger.com/
Annett megállapította, hogy a gyermekbántalma-
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Éspedig meglehetõsen régóta. Ami két történetet
idéz fel bennünk ismét. Múlt századunk hetvenes
éveiben egy középiskolai tanár a Magyar Nemzetben megjelent olvasói levelében arról számolt
be, mennyire megrontja beszédünket a gajdolás,
amire nemsokára Ungvári Tamás megrökönyödve megjegyezte: ez már tömény antiszemitizmus,
ami benne egyenesen az auschwitzi gázkamrák
emlékét idézi fel. Ugyanõ aztán a kilencvenes
évek végén egy budapesti könyvesbolt katalógusát tanulmányozva nem kisebb megrökönyödéssel észrevételezte tulajdonosának, hogy a benne
szereplõ tíz legkeresettebb kiadvány szerzõi közül csak három zsidó.
Izraeli fõrabbik fognak
hát tiltakozni Budapesten az
ellen, amit ott is maguk gerjesztenek? Ám tegyék, de
azt azért ne higgyék, hogy
mindent lenyomhatnak a
torkunkon. Mert akár tudják,
akár nem, egyre többen olvassák bizony Szabó Dezsõt, aki a Pesti Posta 1937.
november 3-i számában arra
az újságírói kérdésre, mégis
mit gondol az antiszemitizmusról, így felelt: “A zsidók
csinálják az antiszemitizmust, hogy eltereljék különbözõ felelõsségek vállalásáról a figyelmet.”
2014. február 05.
Ifj. Tompó László - Hunhír.info

zás és eltussolása “egy szándékos kísérlet volt arra,
hogy felszámolják a bennszülött kanadai törzseket
és birtokba vegyék a földjeiket, amely sok esetben
meg is történt.”
2013 februárjában a nemzetközi bíróság Erzsébet
Királynõ bûnösségét is megállapította tíz gyermek
1964 október 10-én történt eltûnése miatt a Kamloops Iskolából Brit Kolumbiában. Az eltûnt gyermekek szüleit a kanadai kormány megakadályozta abban, hogy az ügyüket bíróság
elé vigyék.
A gyermekrablások három
tanúja rejtélyes okokból halt
meg a tárgyalás elõtt. Egyikük William Combes volt, aki
tizenkét éves volt abban az
idõben. Videó vallomásában
kijelentette, “Furcsa volt,
mert meg kellett csókolnunk a
királynõ csizmáit, melyben
fehér fûzõ volt. Hét 6 és 14 év
közötti fiú és három lány utazott el Erzsébet Királynõvel
és Fülöp Herceggel. Sohasem hallottunk róluk, vagy
láttuk õket azután a nap után, még akkor sem, amikor idõsebbek lettünk.”
A bejelentést, hogy Ferenc Pápát bíróság elé
akarják állítani, Kevin Annett, az egyházi és állami
bûncselekményeket vizsgáló nemzetközi törvényszék munkatársa tette. Mindez a 2013 február 25-i
ítélet elsõ évfordulóján történt, amikor az egykori
Benedek Pápát, és 29 másik tagját a világ elõkelõségeinek - köztük Erzsébet Királynõt - vádolták meg
emberiség elleni bûncselekményekkel.
Examiner:
http://www.examiner.com/article/catholic-popefrancis-charged-trial-set-for-trafficking-orphans?honnan=Nemzeti_Hirhalo
Videó 1:
http://www.youtube.com/watch?v=n9ssZWW5we8
Videó 2:
http://www.youtube.com/watch?v=dpi4fEQl_2Y
2014.02.03. - ujvilagtudat.blog

