GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)
Idõsebb Henry Ford:

A nemzetközi
zsidó
Henry Ford üzleti pályafutásának csúcsán
volt, amikor vállalkozását minden erõvel el
akarták venni tõle. Kiváló kutatókat fogadott,
több millió dollárért, akik vizsgálatokat folytattak,- a kutatómunka könyv formájában jelent meg.
Igaz az is, hogy néha-néha felállt egy gondolkodó mondván, hogy sem a konzervatív, sem a radikális ún. gazdasági törvények egyáltalán nem
törvények, hanem mesterséges kitalációk. Igaz,
hogy néha egy figyelmes megfigyelõ megmutatta,
hogy napjaink dorbézolása, luxusa és különcködése nem az emberek természetébõl ered, hanem azt
rendszeresen és megtervezetten rájuk húzták.Igaz,
hogy néhányan észrevették, hogy több mint a fele
annak, ami közvéleményként van számontarva, az
csupán megfizetett tapsolás és fütyülés és semmi
köze a közvéleményhez.
De még ezekkel a felismerésekkel itt és ott,
legtöbbjük részben figyelmen kívül hagyva, sohasem volt elég folytonosság és együttmûködés azok
között, akiknek föl kellett volna ébredniük, hogy
forrásuk minden felfedezését kövessék. A protokollok hatása világ vezetõ államférfiaira néhány
évtizede azért akkora, mert ezek elmagyarázzák,
hogy honnan jön az a sok rossz befolyás és mi a
céljuk.
Elõször is a zsidó elgondolás az emberi természetrõl, amely alatt a gójokat értik. Másodszor,
van egy felsorolása azoknak a dolgoknak, amiket
elintézettnek tekintenek. Harmadszor azoknak a
módszereknek a felsorolása, amelyeket alkalmazni kell hogy a program további részei is megvalósuljanak. Negyedszer, a protokollok részletesen
taglalják azokat a vívmányokat, amelyeket még
ennek a dokumentumnak az írása idején el kell érniük. Ezeknek a kívánságoknak némelyikét már
elérték, mert arra kell gondolnunk, hogy 1905 és
ma között sok hatalmas befolyást indítottak el bizonyos célok elérésére. A vívmány a gój szolidaritás és erõ feltörése volt, amelyet természetesen a
nagy európai háborúk felgyorsítottak.
Az elmagyarázott módszer a szétverés módszere. Oszd fel a népet pártokra vagy szektákra. Vesd el a legígéretesebb és utópikus ötleteket és ennek két eredménye lesz: Mindig fogsz
találni olyan csoportokat, akik csüggnek ötleteiden, másfelõl partizántevékenységed felosztja és elidegeníti egymástól a csoportokat.
A protokollok írói részletesen megmutatják,
hogy hogyan kell ezt csinálni. Nem egy ötlettel,
hanem ötletek csoportjával kell kijönni, és ezek
nem szabad, hogy egységesek legyenek. A cél
nem az, hogy az emberek egy dolgot gondoljanak,
hanem az, hogy annyira különféleképpen gondolkozzanak annyi különféle dologról, hogy ne legyen egység közöttük. Ennek az eredménye nagy
egyenetlenség, nagy nyugtalanság, és ezzel elérték
céljukat. Ha a gój társadalom szolidaritása ezzel
felbomlott - és a gój társadalom teljesen helyes,
mivel az emberi társadalom túlnyomórészben gój
társadalmakból áll - akkor ez egy másik ötlet szilárd támasza, amelyet az elõzõ zûrzavarba nem
vetettünk be, tehát gyanún felül áll. Jó tudni ehhez, hogy 20 gyakorlott rendõr vagy katona képes
egy ezerfõnyi tömeget korlátok közé szorítani. Így
az a kisebbség, amely a nemzetet egymással harcoló kis pártokra szakította, többre képes, mint a
pártok bármelyike. ‘Oszd meg és uralkodj’ a protokollok jelszava.
A protokollokban, mint itt a nyolcadikban a
zsidók fõszerepét hangsúlyozza a politikai gazdaságtan oktatásában, és ez összhangban van a tényekkel. Õk a fõ írói azoknak a gazdasági hóbortoknak, amelyek a tömegeket gazdasági lehetet-

lenségekhez vezetik,és egyetemeiken is a politikai
gazdaságtan fõ oktatói, azoknak a népszerû könyveknek az írói, amelyek a konzervatív osztályoknak azt a képzetet adják, hogy gazdasági elméletek gazdasági törvények. A szociális bomlasztás
ötlete, elmélete és eszközei közösek az egyetemen
oktató és a bolsevik zsidó
között. Ha mindezt kimutatjuk, akkor a közvélemény megváltozhat az elméleti és a szélsõséges
közgazdasági tanokat illetõen.
Ahol a zsidó irányzatok akadály nélkül hatnak,
annak eredménye nem
‘amerikanizálódás’ vagy
‘angolosodás’, sem más
nemzet dominanciája, hanem kizárólagos visszatérés az alapvetõ ‘júdaizációra.’
Az ötödik protokollból:
“Befolyásunk folytán a gójok törvényeinek a
végrehajtása minimálisra csökken. Hála a liberális
értelmezésnek, mellyel a törvényességet sikerült
aláaknáznunk. A törvényszékek döntéseit mi diktáljuk, még a legfontosabb eseteket is amelyeknek
alapvetõ jelentõsége van, éppúgy mint a politikai
eseteket, amelyeket aztán a mi szempontjaink szerint tüntetünk fel a gój államigazgatásnak ügynökökön keresztül, akikhez semmi közünk sincs, újságkommentárokon és más utakon keresztül.”
“A fejlettnek nevezett országokban értelmetlen, szennyes és gusztustalan irodalmat alkottunk.
Ahogy a hatalom részei leszünk, támogatjuk létezését úgy, hogy mutassa az olvasó megkönnyebbülésére az ellentétet, mely írott és kimondott szavaink között van. “
És a tizenkettedik protokollban:
“Elértük azt (a sajtó ellenõrzését) mára olyan
mértékben, hogy minden hír, amelyet valahol is
megkapnak, ügynökségeken keresztül fut át, amelyek a világ minden részén központosítva vannak.
Ezek a hírügynökségek minden szempontból a mi saját intézményeink lesznek
és csak azt hozzák
nyilvánosságra, amit
mi megengedünk.”
“ Ha sikerült már a
gój társadalom elméjét annyira uralni,
hogy minden világeseményt a mi színezett szemüvegünkön
át lássanak, és ma egy
kormány sem emel
akadályokat az ellen,
hogy mi hozzájussunk
ahhoz, amit a gój butaság államtitoknak
nevez, akkor mi lesz
akkor, ha mi leszünk a világ elismert urai a mi általános uralkodónk személyében?”
JEGYZETEK A DIASZPÓRÁRÓL (SZÉTSZÓRÓDÁS)
A protokollok nem tekintik a zsidók szétszórtságát a világban bajnak, inkább elõnynek amelynek segítségével a világuralmi terv könnyebben
realizálható.
“Azért, hogy ne romboljuk le idõ elõtt a gój intézményeket, gyakorlatias kezünkbe vettük õket
és mûködésük alapjaiba nyúltunk. Azelõtt pontosan és rendezetten mûködtek, mi azonban liberálisan rendezetlen és kiszámíthatatlan szervezetekkel
helyettesítettük azokat. A törvényekkel, a bérbevétellel, a sajtóval, a személyi szabadsággal és a
legfontosabbal, az oktatással és a kultúrával, a
szabad lét sarokkövével tettük ezt.”
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“Félrevezettük, butítottuk és demoralizáltuk a
gójok fiatalságát olyan tanítási elvekkel és elméletekkel, amelyek garantáltan nem mûködnek, de mi
javasoltuk õket. a létezõ törvényeket nem változtattuk meg, de egymásnak ellentmondó magyarázatokkal széttörtük õket és az eredmény elképesztõ.”
Mindenki tudja, hogy
annak a ténynek ellenére,
hogy a levegõ sohasem volt
annyira tele az szabadság
elméleteivel és vad nyilatkozatoktól ‘jogokat ‘ illetõen, a személyes szabadságot
állandóan nyirbáltuk. A
szocializálás helyett az emberek szocialisztikus frázisok fedezéke alatt az állam
teljes mértékû rabszolgái
lesznek. Mindenféle törvény határolja be az emberek legártalmatlanabb szabadságát is. Egy állandó irány van a rendezésre,
mindegyik rész valami alapgondolaton nyugszik,
és érdekes módon, amikor a nyomozó elme keresi
az irányítóközpontját ezeknek a mozgalmaknak,
egy zsidót talál, aki ezt irányítja!
A protokollok módszere a társadalom felbontására nyilvánvaló. A módszer megértése szükséges,
ha valaki meg akarja találni az áramlatokat és ellenáramlatokat, amelyek a mai idõket úgy összezavarják. Az embereket összezavarják és elbátortalanítják a mai hangok és disszonáns elméletek,
amelyek mindegyike hihetõnek és sokat ígérõnek
tûnik, de világosan megérthetik a hangok értékét
és az elméletek jelentését ha megértik, hogy éppen
az õ összezavarásuk és elbátortalanításuk azok
célja. A bizonytalanság, tétovázás, reménytelenség, félelem, az a vágy, amellyel minden ígéretes
terv és felajánlott megoldást átkutatnak - ezek
azok a reakciók amelyet a protokollok programja
elõ akar állítani. A beállott állapot bizonyítja a
program hatásosságát.
Ez egy olyan módszer, amelyhez idõ kell,és a
protokollok le is írják, hogy ehhez idõ
kellett, valójában évszázadok.
1900 évre volt ahhoz szükség, hogy
Európát a jelen alárendeltségi állapotába
hozzák, amely erõszakos alárendelést
jelent bizonyos államokban, politikait
másokban, mindegyikben gazdaságit,
de
Amerikában
ugyanez a program
ugyanazzal a sikerrel
csak ötven évet vett
igénybe! A zsidó hatalom központja, a
zsidó program alapvetõ támogatói Amerikában
laknak,és a befolyás, amelyet a békekonferencián
arra használtak, hogy a zsidó irányítást Európában
biztonságosabban erõsítsék, amerikai befolyás
volt, amelyet az Egyesült Államok fejtett ott ki,
erõs zsidó nyomásra. És ez a tevékenység nem fejezõdött be a békekonferenciával. (Versailles/
Trianon - a fordító)
A protokollok módszerét egy szóval lehet jellemezni: bomlasztás. A megtett dolgok visszafejlesztése, egy hosszú és reménytelen közbensõ idõ
amely alatt az újjáépítést összezavarják, a közvélemény és a nép bizalmának fokozatos kijátszása,
miközben a kint állók, akik a káoszt létrehozták,
erõs kézzel átveszik a hatalmat -ez az egész eljárás lényege. “
Forrás: Nemzeti Hírháló

