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Kalergiplanens genomförande

Hur ser det ut inom EU idag? Coudenhoves-Kalergis visioner -
hur förh̊aller de sig till dagens EU? Läs det sista fetstilta avsnit-
tet i 1-2017 igen. Det kan knappast vara en slump att alla EU
tjänstemän omfattas av nedanst̊aende lag:

“En tjänsteman skall fullgöra sina uppgifter och uppträda
med enbart gemenskapens bästa för ögonen; han f̊ar varken
be om eller ta emot instruktioner fr̊an n̊agon regering,
myndighet, organisation eller person utanför sin institu-
tion. Tjänstemannen skall fullgöra sina arbetsuppgifter p̊a
ett opartiskt och objektivt sätt och i överensstämmelse
med sin skyldighet att vara lojal med gemenskapen” (Ar-
tikel 11).

jämför med brottsbalkens 19:e kapitel, 3:e paragrafen i svensk lag:

“Om den som f̊att i uppdrag att för riket förhandla med
främmande makt eller eljest bevaka rikets angelägenheter
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hos n̊agon som företräder främmande makts intresse, miss-
brukar behörighet att företräda riket eller eljest sin förtro-
endeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men,
dömes för trolöshet vid förhandling med främmande makt
till fängelse p̊a viss tid, lägst tv̊a och högst tio år, eller p̊a
livstid”

Hur många politiker har ställts till svars för

• det förräderi som Sveriges ledning beg̊att genom
att ansluta oss fullt ut till EU?

• den avsevärda skada Sverige ådagalagts genom att
till̊ata en ohämmad massinvandring?

• Hur många har ställts till svars för invällandets
konsekvenser - v̊aldtäkter, mord, bränder, skade-
görelse osv.

Allt för att uppfylla Coudenhoves-Kalergis och bankelitens dröm
om ett Europa där alla anställda betraktas som nummerindivider.

Detta f̊ar mig osökt att tänka p̊a en vitt spridd myt - den att de
tyska arbetslägrens interner fick ett nummer inbränt i armen.

P̊ast̊aendet om inbrända nummer är rätt obeg̊avat ty rent logistiskt
är det omöjligt att genomföra. Dessutom befann sig Tyskland i krig
och det fanns knappast resurser till dylikt trams. Däremot är det
fullt möjlig att implantera sm̊a chip via vaccinationer. Tänkte p̊a
det när jag s̊ag vaccinationsbussen och dess kö utanför ICA.

I svenska skolor utsätts svenska barn för indoktrinering av sällan
sk̊adat slag. I själva verket bör de lärare och skolchefer som utsätter
barn för falsk historia dömas till fängelse och stora skadest̊and.

Ingen tror väl att bankirfamiljerna som har den ekonomiska makten
är intresserade av välgörenhet. Bankirfamiljer som finansierar/de

• den bolsjevikiska statskuppen - resulterande i miljontals döda
ryssar!
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• krigsmateriel under andra världskriget - resulterande i miljon-
tals döda europer!

• invällandet av parasiterande människor fr̊an andra världsdelar.

• advokater som driver igenom att alla dessa invällare skall f̊a
tillg̊ang till det svenska socialförsäkringssystemet! Många av
v̊ara pensionärer svälter (ca 75000) och ca en femtedel lever
under EU:s gränsvärde för fattigdom - det vill säga 355 000!
Uppgifterna ges av Eurostat - det vi f̊ar är inte hela sanningen.

När skall bankirfamiljerna och valda politiker börja med

• att ordna arbeten för de svenskar som inget arbete har?

• med generösa nystartsjobb för svenskar?

• med generösa etableringsinsatser för svenskar?

• med generösa ersättningar till svenska elever/studenter för att
de lär sig läsa och skriva?

När skall bankirfamiljerna och valda politiker skapa

• en skola som fungerar?

• en skola baserad p̊a kunskap?

• en sjukv̊ard som prioriterar etniska svenskar?

• en tandv̊ard som prioriterar etniska svenskar?

• ett transportsystem som fungerar?

När skall bankirfamiljerna och valda politiker ge dem som byggt
samhället en värdig och trygg ålderdom. När!

Vi vet alla att detta aldrig kommer att ske - bankirfamiljer och
politiker är endast intresserade av att ta pengar fr̊an andra - aldrig
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att ge. Det nuvarande systemet måste förändras! Det är inte
demokratiskt - det är en diktatur!

Det kommer mängder av invällare varje vecka - ibland fler ibland
färre. Ingen av dem vill ha ett sämre liv än det de hade tidigare.
Inte heller de fattiga i Sverige vill ha ett sämre liv än vad de hade
innan massinvällandet.

Men vad blir summan av kardemumman om inte “välgörar-
na”, de som förespr̊akar detta inferno, vill öppna sina egna
hjärtan och sina egna pl̊anböcker?

Logiken säger att denna ”godhet” (ondska är en mer korrekt beteck-
ning) inte kommer att fungera i längden. Ett försäkringsbolag kan
inte g̊a runt och best̊a genom att dela ut pengar till personer som
inte är försäkrade i bolaget. Personer som inte har betalt premier
skall ej heller ha n̊agot. Ett bolag, oavsett hur mycket det än skulle
vilja, kan inte skänka pengar utan att g̊a back. Tro mig ty jag
har arbetat som försäkringsmatematiker - men ta framförallt till er
logiken.

Statens finanser (skattebetalarnas pengar) kommer inte att räcka
hur länge som helst (i själva verket är de slut - men det är en annan
diskussion). Satans plan är inte att hjälpa fattiga fr̊an hela
världen. Satan vill inte hjälpa n̊agon, inte ens fattiga, utan vill
skapa fler fattiga. Hjälp till fattiga sl̊ar tillbaks mot kabbalisterna
själva. Skulle Reinfeldt öppna sin egen pl̊anbok - knappast han skor
sig numer flott p̊a de fattigas bekostnad.

Istället ökar dessa (falska judar) sina förmögenheter varje år och
nu har de ökat sina rikedomar s̊a pass mycket att de inte längre
behöver dem som har skapat deras förmögenheter.

Det kontantlösa samhället är nära förest̊aende. Man har med flit
gjort mynten s̊a lika att ingen dödlig kan skilja dem åt. P̊a s̊a
sätt skapar man ett problem - som löses med inga pengar alls.
Man skapar det kontantlösa samhället. Detta innebär att de falska
judarnas familjer (Satansdyrkande familjer) för evigt blir befriade
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fr̊an tänkande människor - hur dumma i huvudet och inavlade de
själva än är.

N̊aväl detta skall vi nog bli tv̊a om.

Denna utveckling är inte Guds vilja d̊a Gud skapar indi-
vider till sin avbild och till att befolka jorden. Gud skapar
inga hierarkier eller grupper av människor som har rätt att
automatisk styra över alla andra med ekonomiska medel.

“Och han ropade med stark röst och sade: Fallet, fallet
är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda
andar, ett tillh̊all för alla slags orena andar och ett tillh̊all
för alla slags orena och vederstyggliga f̊aglar. Ty av hennes
otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna p̊a jor-
den hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen p̊a
jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes om̊attliga
vällust. Och jag hörde en annan röst fr̊an himmelen säga:
Dragen ut ifr̊an henne, I mitt folk, s̊a att I icke gören
eder delaktiga i hennes synder och f̊an eder del av hennes
pl̊agor. Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen,
och Gud har kommit ih̊ag hennes orättfärdiga gärningar”
(Upp. 18: 2-5).

Folkmord och Brott mot mänskligheten

Vad är nu folkmord? I Förenta Nationernas deklaration finns detta
begrepp definierat. Läs inte den svenska versionen ty den är ett
falsarium. Här skall jag informera om Sveriges lag 2014:406 som
säger s̊a här ang̊aende folkmord och brott mot mänskligheten:

Folkmord

1 § För folkmord döms den som, i syfte att helt eller delvis förinta
en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös folk-
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grupp som s̊adan,

1. dödar en medlem av folkgruppen,

2. tillfogar en medlem av folkgruppen allvarlig smärta eller skada
eller utsätter denne för sv̊art lidande,

3. p̊atvingar medlemmar av folkgruppen levnadsvillkor som är
ägnade att medföra att folkgruppen helt eller delvis förintas,

4. vidtar åtgärder som är ägnade att förhindra att barn föds inom
folkgruppen, eller

5. genom tv̊ang för över ett barn som inte fyllt arton år fr̊an
folkgruppen till en annan grupp.

Straffet är fängelse p̊a viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller
p̊a livstid.

Brott mot mänskligheten

2 § För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller
ing̊ar som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp
riktat mot en grupp civila, den som

1. i princip samma som §1 punkt 1,

2. i princip samma som §1 punkt 2,

3. utsätter en person som ing̊ar i gruppen för ett allvarligt sex-
uellt övergrepp genom v̊aldtäkt, p̊atvingad prostitution eller
annan till sitt allvar jämförbar gärning,

4. i syfte att p̊averka den etniska sammansättningen av en be-
folkning eller att föröva andra sv̊ara överträdelser av allmän
folkrätt, frihetsberövar en kvinna som ing̊ar i gruppen och som
med tv̊ang gjorts havande,
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5. förorsakar att en person som ing̊ar i gruppen kommer i sexuellt
slaveri eller, i strid med allmän folkrätt, kommer i tv̊angsarbete
eller annat s̊adant tv̊angstillst̊and,

6. i strid med allmän folkrätt deporterar eller tv̊angsförflyttar en
person som ing̊ar i gruppen,

7. i strid med allmän folkrätt frihetsberövar n̊agon som ing̊ar i
gruppen,

8. utsätter personer som ing̊ar i gruppen för förföljelse genom
att i strid med allmän folkrätt beröva dem grundläggande
rättigheter p̊a grund av politiska, rasmässiga, nationella, et-
niska, kulturella, religiösa, könsmässiga eller andra enligt all-
män folkrätt otill̊atna motiv, eller

9. för en stats eller politisk organisations räkning, eller med dess
tillst̊and, stöd eller samtycke, i syfte att undandra en person i
gruppen fr̊an rättsligt skydd under en längre tid,

(a) frihetsberövar denne om frihetsberövandet följs av en väg-
ran att erkänna detta eller att lämna information om per-
sonens öde eller uppeh̊allsort,

(b) sedan ett frihetsberövande skett vägrar att erkänna detta
eller att lämna information om den frihetsberövades öde
eller uppeh̊allsort, eller

(c) sedan en s̊adan vägran skett vidmakth̊aller frihetsberövan-
det.

Straffet är fängelse p̊a viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller
p̊a livstid.

Folkmord handlar ”enligt Svea rikes lag” s̊alunda inte endast om
att aktivt utpl̊ana ett folk, genom massavrättningar eller genom att
placera dem i svältläger etcetera, utan även om att tillfoga medlem-
mar av folkgruppen allvarlig skada (lidande) och att p̊atvinga med-
lemmar av folkgruppen levnadsvillkor som är ägnade att medföra
att folkgruppen helt eller delvis (ca 75000 pensionärer) förintas.
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År 1975 tog Olof Palme initiativ till och genomdrev att Sverige
skulle bli ett mångkulturellt land. Denna mycket viktiga fr̊aga
undanhölls oss svenskar tills alternativa medier lyfte upp den p̊a
bordet.

Kabbalisterna, b̊ade i Sverige och utomlands, oavsett om de är ju-
dar, sionister, regeringsledamöter eller riksdagsledamöter bemödar
sig extra mycket om att föra hit rasfrämlingar (om raser kommer
jag diskutera i ett framtida nummer) och främlingar fr̊an andra
kulturer än de nordiska/germanska/europeiska.

Detta kommer p̊a l̊ang sikt späda ut den svenska folkstammen och
därmed leda till dennas utrotande. Dylikt benämns utavelsdepres-
sion och är för djuruppfödare ett mycket välkänt begrepp - som man
gör allt för att undvika. Samtidigt vill man inte ha inavel och därför
skickas djur l̊anga sträckor för att tillse att b̊ada dessa tv̊a skador
minimeras. En stam om 500-2500 individer är fullt tillräckligt för
att undvika inavel.

Ett exempel p̊a utavelsdepressionens effekter är Egypten. Fr̊an att
ha varit ett högutvecklat samhälle som klarat av att bygga kanaler,
pyramider med flera imponerande konstruktioner är Egypten idag
ett underutvecklat land - i misär.

Johannes Krause ... the mummies indicated that the Egyp-
tians remained fairly genetically homogenous.

Den styrande klassen var ursprungligen vita europeer n̊agot som
jag avser återkomma till - ty det är väsentligt för först̊aelsen över
vad som sker och varför det sker.

Detta nummer är baserat p̊a en artikel p̊a Laglöshetens Hemlighet.
Läs speciellt slutet som hänvisar till en folkmordsanmälan som
gjorts p̊a initiativ av blueshift. En anmälan där jag själv är en
av de officiella anmälarna.

Mikael Möller
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