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Európa bedarálásának pokoli terve: szabadkőművesek parancsolták meg az illegális
migránsok betelepítését !
A délhír nevű hírportál csütörtökön tette közzé az alábbi írást, amely horvát forrásra
hivatkozva erősítette meg azt a régebben is felkapott híresztelést, miszerint a
szabadkőműves páholyok adták ki az utasítást az afrikai, ún. „migránsok” Európába
vonulására. Sőt részben pénzelték is őket, hogy bátran el tudjanak indulni mind a
"katonakorú és kiképzett fiatalok", mind az álcázásképpen velük jövő néhány százaléknyi
nő és gyermek.
Nagy port kavart az a bizalmas dokumentum, amely váratlanul napvilágot látott a
horvát médiában. Az derül ki belőle, hogy a migránsok tervszerű betelepítését a
szabadkőművesek rendelték el, vagy legalábbis komoly szerepet játszanak ebben a
folyamatban.
Eddig a maszonéria titkos társaságainak egyetlen tagja sem kérdőjelezte meg a
dokumentum hitelességét.
Huszonnyolc szabadkőműves nagypáholy írta alá azt a nyilatkozatot, amely Európa
korlátok és szabályok nélküli betelepítését irányozza elő.
Az aláírók között szerepel egyebek között a francia, az osztrák, a belga, a horvát, az
ír, az olasz, a luxemburgi, a lengyel, a portugál stb. nagypáholy.
Az említett okirat szerint a szabadkőművesek nemcsak azt várják el az európai
államok vezetőitől, hogy maradéktalanul fogadják be az összes migránst, hanem
ennél sokkal többet: hogy tartósan beépítsék őket társadalmaikba. .
Szembeötlő, hogy a világ szabadkőművesei és az Európai Unió legtöbb
tagállamának vezetői és politikai bürokráciája között sohasem mutatkozott ekkora
egység és összhang.
A horvát média által közzétett dokumentumban a szabadkőművesek megindokolják
pokoli szándékukat. Eszerint a betelepítésre azért van szükség, hogy a "nemzetek
egoizmusán" végleg felülkerekedjék a "közérdek" (amelynek a meghatározása ez
esetben elmaradt). A maszonéria páholyai követelik, hogy az összes európai határ
nyitva maradjon, mert különben ismét "felélednek a nacionalizmusok Európában,
márpedig az erre irányuló törekvéseket csírájukban el kell fojtani" .
David Miliband, az egyik legbefolyásosabb szabadkőműves, aki tagja a Rockefeller
által létrehozott hírhedt Trilaterális Tanácsnak (nemzetek és kormányok feletti
szervezet, amely a multinacionális cégek és bankok sötét, sátáni abszolút
birodalmát képviseli és jelképezi) még 2007-ben kijelentette, hogy az Európai Unió
a leendő világállam modelljeként kell, hogy működjön, magába foglalva a KözelKelet és Észak-Afrika államait.
Miliband (akinek az öccse egyébként Nagy-Britannia külügyminisztere volt) azt is
mondta, hogy az említett cél elérése érdekében, akár "puhább" vagy keményebb
erőszakot is lehet alkalmazni. Most láthatjuk, hogyan fest mindez a gyakorlatban.
Érdekes, hogy a Tovarniknál levő egyes horvát újságírók elmondták, ők már egy
évvel ezelőtt tudták, hogy Sidnél befogadóközpont épül.
Nagyon úgy fest, Magyarország nemcsak a közel-keleti "megélhetési" bűnözőktől és
dzsihadistáktól védi a hazát és Európát, hanem egyúttal a világszintű félelmetes,
démoni háttérhatalomtól is.
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Csurka István 1998. február 8 - án a következőket írta ...
... egy szomorú prófétai írás.
" A végső cél a Magyarság kipusztítása.
Nem fegyverrel, nem mérges gázzal, hanem pénzügyi politikával,
életlehetőségeink elvonásával, mert kell a hely a másoknak.
Ez a kor, amelyben élünk különösen az, ami ránk következik
a jövendő században a Népvándorlás kora.
A színes bőrű, mérhetetlen szegénységben élő, de viharosan
szaporodó népek keletről nyugatra, délről északra vándorolnak.
A nemzetközi nagytőke és a bankok elősegítik ezt a népvándorlást,
mert ez az érdekük. Az USA a NATO - n keresztül már beérkezett Európa közepébe,
és most a saját igényeinek megfelelően néplerakatot
akarnak csinálni Európa és az európai Oroszország között.
Erre pillanatnyilag sajnos Magyarország a legalkalmasabb,
mert kasztja - kormányai régen elárulták.
A trianoni határok között Magyarországon húszmillió ember is elfér,
de belátható időn belül ebből csak
hétmillió lesz a magyar és négymillió cigány,
a többi kilenc pedig mindenféle vegyes,
akkor Magyarország nemzetközi néplerakat lesz
itt a Kárpát - medence közepén, nagyjából ugyanannak
a nemzetközi kozmopolita rétegnek a vezetése alatt, mint ma.
Nagyon keserű lesz akkor Magyarnak születni.
Megbélyegzettség, üldözés, megszégyenítés és a teljes Magyar
történelem eltagadása lesz az osztályrészünk .
Nyelvünk helyén vartyogást hallhatunk."
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A KORMÁNYOK INGATLAN SPEKULÁCIÓS ÜZLETE IS LEHET, HA A "NEMZETI
STOP SÓ MENZAPROGRAMJUKKAL" KIÜRÜLT INGATLANOKAT
BIZTOSÍTANAK AZ IDECSÁBÍTOTT NEM FELTÉTLENÜL MUSZLIM
MIGRÁNSOK RÉSZÉRE!
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