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Polska demokracja zagrożona przez bruselską Unię Europejską
W tym tygodniu, tak zwana
„Rada Europy” wyda opinię czy
Polska jest nadal krajem demokratycznym. Rada Europy jest
grupą niewybieralnych demokratycznie biurokratów, działających
jako okręt flagowy „brukselskiej
Unii Europejskiej”, kolejnej formacji, tym razem niewybieralnych
demokratycznie
komisarzy.
Osoby te są mianowane przez
korporacje do rządzenia Europą,
przy pomocy prawie 50 tys. armii
biurokratów – czyli armii niewybieralnych demokratycznie urzędników działających we wspólnym
interesie. Co więc w takim wypadku z „Parlamentem Europejskim”? Jest on jedynie listkiem
figowym
niedemokratycznej
struktury, bez ustawodawstwa
legislacyjnego, który stanowi
podstawowy filar demokracji.

POZNAJ CARLA WURSTERA
I HELMUTA KOHLA
Niedługo potem, osoby te zostały przywrócone do zarządzania sztandarowymi
sektorami niemieckiego przemysłu. Carl
Wurster, dyrektor wykonawczy IG Farben, odpowiedzialny za produkcję cyklonu B do komór gazowych w Auschwitz, otrzymał fotel prezesa BASF. Stał
się on również mentorem młodego polityka, który awansował z prawnika BASF
na kanclerza Niemiec: Helmuta Kohla.
W ciągu 16 lat urzędowania, Kohl konsekwentnie rozbudował Unię Europejską
promując globalne interesy polityczne
niemieckiego kartelu farmaceutycznochemicznego.

IG Farben był kryminalnym kartelem, w
którego skład wchodziły: Bayer, BASF,
Hoechst i inne niemieckie firmy chemiczno-farmaceutyczne, których celem
był gospodarczy podbój świata. Była to
siła napędowa II wojny światowej. Podczas procesu Norymberskiego (1947/48),
rolę kartelu określono następująco: „Bez
IG Farben II wojna światowa nie byłaby
możliwa.” Kilku dyrektorów IG Farben
zostało skazanych w Norymberdze za
morderstwa, niewolnictwo i inne zbrodnie przeciwko ludzkości.

Merkel i Schäuble, próbuje podporządkować Europejczyków tym samym interesom korporacyjnym, którym zawdzięczają swoje kariery polityczne.

niąc swojej suwerenności i godności.
Najnowszą ofiarą takich ataków jest
nowo wybrany rząd Polski.
POZNAJ WALTERA HALLSTEINA

POZNAJ HELMUTA KOHLA
I ANGELĘ MERKEL
Po kilku skandalach finansowych i przegranych wyborach w 1998 r. Kohl musiał zrezygnować i na swoją następczy-

Polacy powinni poznać mroczną
historię i prawdziwe cele brukselskiej Unii Europejskiej, jeszcze zanim instytucja ta podejmie próbę
zniesławienia narodu polskiego.
POZNAJ IG FARBEN

Zdjęcie przedstawia IG Auschwitz, spółkę zależną w 100% od kartelu IG Farben, w skład której
wchodziły: Bayer, BASF, Hoechst i inne niemieckie firmy chemiczne w czasie II wojny światowej.

Angela Merkel i Helmut Kohl

nię wyznaczył ambitną Angelę Merkel,
którą wychował i przygotował do roli
marionetki politycznego kartelu.
POZNAJ WOLFGANGA SCHÄUBLE
Drugim protegowanym Kohla, który zastąpił go na czele jego partii jest Wolfgang Schäuble. Na nieszczęście Wolfgang wplątał się w jedną z największych
afer finansowych w niemieckiej polityce
– co niemal doprowadziło do upadku
tejże partii. Dzisiaj ten partyjny duet,

POZNAJ URZĄD KARTELU FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNEGO
Po nieudanym podboju militarnym w
czasie II wojny światowej, niemiecki
kartel próbuje osiągnąć te same cele za
pomocą przymusu i przekupstwa politycznego. Ich wizja Europy na przestrzeni wieków to hegemoniczne Niemcy otoczone państwami wasalskimi.
„Rząd” Europy – Komisja Europejska –
nie jest wybierany, a tym samym nie jest
władzą demokratycznie legitymizowaną.
Urząd ten, broniący interesów kartelu i
mający napędzać Europę wspomagany
jest przez ponad 50-cio tysięczną armię
opłacanych urzędników. Parlament Europejski jest tu jedynie listkiem figowym
zakrywającym brak podstawowej cechy
demokracji, jaką jest prawo do inicjatywy ustawodawczej. Aby ukryć swoją
prawdziwą naturę, dyktatura brukselskiej Unii Europejskiej atakuje każdy
rząd, który odmawia podporządkowania
się interesom kartelu, jednocześnie bro-

PRZECZYTAJ TĘ KSIĄŻKĘ ONLINE NA:

Kto był głównym architektem tej niedemokratycznej struktury? Walter Hallstein, wybitny niemiecki prawnik, który
reprezentował nazistów począwszy od
roku 1938, kiedy to na spotkaniu z faszystowskim rządem włoskim zaplanowano powojenną Europę pod rządami
kartelu nazistowskiego. 19 lat później
Hallstein pojawił się znowu w Rzymie.
Tym razem był jednym z sygnatariuszy
Traktatów Rzymskich – dokumentów założycielskich brukselskiej Unii Europejskiej. Ze swoim doświadczeniem, obejmującym prawie ćwierć wieku, był on
głównym architektem tych Traktatów –
i co nie jest zaskoczeniem – został pierwszym szefem Komisji Europejskiej. Stanowisko to piastował prawie dziesięć lat.
Kartel uczynił go pierwszym „królem”
powstającej, kartelowej Europy.
POZNAJ AXELA SPRINGERA
I PAULA CARRELA
Niemiecka grupa Springer należy do największych grup medialnych w Europie.

W latach 50-tych, najbliższym doradcą
Axela Springera był Paul Carrel wcześniejszy szef propagandy w nazistowskim
ministerstwie spraw zagranicznych Ribbentropa. Obecnie grupa Springer jest
w posiadaniu wielu mediów w Polsce, a
tym samym wywiera znaczący wpływ
na opinię publiczną.

Miliardy te zostały rozdysponowane
tylko z jednego powodu: realizacji celów
ekonomicznych tych samych grup interesariuszy, którzy są odpowiedzialni za
II wojnę światową – tym razem poprzez
wymuszania i przekupstwa finansowe
koordynowane przez urzędy brukselskiej
Unii Europejskiej.

POZNAJ GÜNTHERA OETTINGERA

Demokracja w Europie jest zagrożona przez te same grupy interesów co w przeszłości. Nowy rząd
polski ma za zadanie rozpoznać
to niebezpieczeństwo oraz wziąć
odpowiedzialność za ochronę narodowej suwerenności i godności
ludzkiej.

Oettinger był premierem kraju związkowego w południowych Niemczech.
Jego poprzednikiem, a zarazem mentorem, był słynny nazistowski prawnik
Filbinger, który wykonywał wyroki
śmierci na żołnierzach niemieckich, którzy dezerterowali po zakończeniu II
wojny światowej.
W przemówieniu nad grobem swego
mentora, Oettinger wychwalał go jako
żołnierza Ruchu Oporu, który walczył
przeciwko nazistom. Oburzenie społeczne, które nastąpiło po tym fakcie,
pozbawiło go wszystkich publicznych
urzędów w Niemczech, przy czym
został on przeniesiony do Brukseli
gdzie przejął fotel wpływowego komisarza ds. mediów. Na początku
2016 r. ten sam człowiek zażądał,
aby ukarać Polskę za rzekomo niedemokratyczne decyzje podejmowane przez rząd.
PALĄCE PYTANIA
● Czy naprawdę myślisz, że to
przypadek, że nigdy nie słyszałeś o IG Farben?
● Czy wiesz ile miliardów Euro
zapłacił farmaceutyczno-chemiczny kartel IG Farben i rząd
niemiecki, aby wymazać tę kryminalną historię podbojów Polski, Europy i świata?
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Polacy wspierający swój rząd, nie
powinni czuć się osamotnieni. W
całej Europie obudzą się narody i
zdemaskują fałszywe obietnice
„kartelowych aktorów” w Brukseli i na własnych scenach politycznych.

