Zloraba pravice do azila
Večina migrantov se hoče naseliti v Evropi tako, da zaprosijo za azil. Azil naj bi bil
po svojem izvoru zatočišče pred preganjanjem. Očitno ta pojem izrabljajo
migranti, ki prihajajo iz dežel, kjer jim nihče nič noče. Nizek življenjski standard
še ni preganjanje, ki bi dajalo pravico do azila. Očitno migrantom gredo na roko
tudi evropske države, ki jim priznavajo azil, ne da bi bilo kakorkoli v nevarnosti.
Tudi Slovenija počne isto. O tem je Nova24tv objavila članek z naslovom
“Nezakoniti migranti mnoćično zlorabljajo prvico do azila”. Preberete ga lahko
TUKAJ.

Režim ima odpor do vrednot
ustavne demokracije
Pod tem naslovom je imel na romanju “Tri Slovenije” na Sv. Višarjah 4. avgusta
letos predavanje nekdanji ustavni sodnik, zdaj vrhovni sodnik Jan Zobec, ki ga
komunistično usmerjeni sodni aparat na veliko šikanira, ker si je “drznil” s prstom
pokazati na zlorabe sodstva v Sloveniji, ki so posledica vmešavanj in diktatov
globoke države, preko katere komunisti še vedno uveljavljajo svojo prevlado v
Sloveniji. Poročilo o tem lahko preberete TUKAJ.

Je to slika ljubljanske bodočnosti?
Demokracija je objavila članek o dogajanju v švedskem Göteborgu, kjer
gospodarijo tolpe nasilnih migrantov, domačini pa si komaj upajo na cesto še za
dne. Bo enako v doglednem času tudi v Ljubljani, saj vlada velikodušno podeljuje
azil vsem, ki se pritihotapijo čez mejo, čeprav je to zloraba azila. Kaj se dogaja v

Göteborgu, lahko preberete TUKAJ.
Nekaj so pa pozabili vlada in vsi tisti, ki nekontrolirano vdiranje migrantov
podpirajo. Ko bodo dovolj močni, da bodo zagospodarili z nasiljem tudi pri nas,
boda najprej “pospravili” tiste, ki so jim z azilom omogočili življenje tukaj. Takrat
bodo lahko rekli z Goethejevim Faustom: Die Geister die ich rief – duhovi, ki sem
jih priklical.

Komunistično
kristjanov

preganjanje

Da je komunizem povsod preganjal kristjane, ni danes več nobena skrivnost. Da to
počne še danes tam, kjer je na oblasti, kot je na primer v Nikaragvi, lahko
preberete TUKAJ.
Tudi pri nas smo izkusili marsikaj – kar spomnimo se, kaj so počenjali s škofom
Vovkom, koliko duhovnikov je bilo zaprtih brez vsakega razloga in kako smo
kristjani še danes drugorazredni državljani. Tudi danes smo kristjani v Sloveniji
preganjana vera: naj poskusi kdo nasloviti na muslimane samo desetino tega, kar
so dogaja kristjanom, pa bo videl, česar zdaj ne verjame. To, kar se dogaja v
Nikaragvi, o čemer govori ta članek, je samo primer tistega, do česar bo prišlo
tudi pri nas, če se Slovenci ne bomo spametovali in pri volitvah zavestno spravili
komunizem in komuniste na smetišče zgodovine.

Kapitalizem in socializem
Oba izraza v strokovni literaturi označujeta dva različna ekonomska sistema in
imata točno določen pomen.Dogaja pa se, kot je bilo pričakovati, da posebno pri

nas dajejo obema izrazoma čisto drugačen pomen, seveda z namenom, da bi še
vedno prepričevali ljudi, kako je socializem edino “zveličaven” ekonomski sistem,
čeprav je zgodovina povsod po svetu pokazala, da vodi v propad in revščino in je
le krinka za bogatenje komunistično usmerjenih (bivših?) nosilcev oblasti. O tem
je na Nova24tv napisal članek znani kolumnist Mitja Iršič pod naslovom: “O
pohlepnem kapitalističnem boeingu in ljudskem komunističnem tupoljevu”. Lahko
ga preberete TUKAJ.
To so pač dejstva. Vendar za naše komunistične veljake, ki so si po osamosvojitvi
zvito prilastili oblast in je ne nameravajo izpustiti iz rok, ker so prepričani, da je
njihov čas zakoličen na veke, vse ugotovitve nič ne pomenijo. Ravnajo pač tako,
kot tisti nemški profesor, ki so ga študentje opozorili, da dejstva ne odgovarjajo
njegovim teoretičnim ugotovitva, na kar se je v odgovor zadrl: »Tem slabše za
dejstva!«

Migranti za obstoj komunistov?
Komunisti, ki so navidez “sestopili z oblasti”, česar pa nikoli niso resno mislili, so se
prizvijačili pod drugimi značkami nazaj na krmilo. Danes svojega namena, uvesti v
Sloveniji spet nazaj totalitarni sistem, ki bi jim omogočil vladati v nedogled, sploh
več ne skrivajo. Vedo pa, da niso več daleč časi, ko bodo na volitvah izgubili. In ker
jih narod ne mara, je treba pač zamenjati narod. Njim je vseeno komu vladajo,
Slovencem ali pa culukafrom. Zato so ilegalni migranti, ki vdirajo v Slovenijo,
najbolj pri roki. Namesto izgona jim dati azil in nato čimprej državljanstvo, pa bodo
imeli svojo volilno bazo. Zato se Šarčeva vlada spreneveda, da je na južni meji vse
v redu, azilni domovi pokajo po šivih, policija se pa gre taksiste, ki ilegalne
migrante prevaža od meje v azilne domove. O tem več TUKAJ.
So pa komunisti pozabili kar na nekaj stvari. Najprej to, da migranti niso kake
ponižne ovčke, ki bi jih spet volili, nato pa ponižno služili, saj njihov namen ni
tukaj delati, ampak živeti na tuj račun. In če jim komunisti ne bodo neprestano
ustrezali, jih bodo kmalu pospravili. Če jim ni problem zaklati človeka sredi ceste
in sredi belega dne, kot v Stuttgartu, jim tudi tu ne bo problem poslati enega ali

več v Murgle ali kam drugam, da bodo poskusili, če njihov nož še dobro reže.
Druga stvar, na katero ne mislijo, je pa dejstvo, da je v Sloveniji do zdaj odkritih
že čez 700 morišč, za katera so odgovorni, Bog ve, koliko jih je pa še skritih. V teh
moriščih so možje in fantje, ki so umirali z rožnimi venci v žepu in križi okrog
vratu. Prepričan sem, da bo ta množica poskrbela na način, o katerem se nam ne
sanja, da v Sloveniji ne bodo gospodarili več ne komunisti ne migranti. Upam, da
bo to čimprej.

Tudi to je Islam
Za tiste, ki trdijo, da je islam religija miru, bo tole poročilo seveda kamen spotike.
Ampa je že tako, da resnica v oči bode. Preberite TUKAJ.
Ob misli, da je večina migrantov muslimanov (saj ob svojih “podvigih” vedno znova
vedno znova vpijejo “Allahu Akbar”), si ni težko predstavljati, v kaj se bo
spremenila Evropa, če se bo nadaljevalo tako, kot zdaj gre.

Perverznost v šolskih klopeh
Če še ne veste: strašna nevarnost grozi državnim osnovnim šolam: pojavila se je
zasebna osnovna šola, ki uveljavlja svojo pravico, da prejme iz državnega
proračuna enako, kot druge osnovne šole, to je 100%. In kar je najhuje: ustavno
sodišče ji je dalo prav. Groza! Saj to lahko razstreli vse prizadevanje komunistov in
LGBT. O tej strahotni nevarnosti je Zlata Krašovec napisala za spletno stran
Nova24tv članek z naslovom “Perverznost v šolskih klopeh”, ki ga lahko preberete
TUKAJ.
Bojim se, da ne bo iz vsega skupaj nič. Mislim, da smo že globoko v totalitarnem
režimu, v katerem postaja globoka država s Kučanom na čelu vedno bolj nasilna.

Prav ta nasilnost pa kaže, da stoje na slabih nogah. Tepe jih namreč gospodarstvo
– karkoli store, pa naj bo v teoriji še tako dobro in drugje še tako uspešno, se jim
izpridi. Sicer so pa protagonisti globoke države sami starci, ki ne izpuste vajeti iz
rok, njihova bodočnost je pa samo še opravilna nesposobnost, ki ji sledi pogreb.
Njihova “mlada” generacija je pa preveč idiotsko zagledana sama vase, zraven pa
lena in nesposobna, da bi lahko nadaljevala zločinsko početje svojih starih. Tako bo
državna ekonomija njihov pogrebnik.

Muslimanska
filozofija:
oškodovanec naj se opraviči tatu!
Da so muslimani v 8. stoletju okupirali velik del Španije in da so Španci leta 1492
dokončno končali muslimansko nadvlado v Španiji, je zgodovinsko dejstvo. Toda
kaj je nedavno od španskega kralja zahteval predsednik španske islamske
skupnosti, bi človek imel komaj za poanto kake komedije, ne pa za resno dejanje v
21. stoletju. Preberite, kako bi se muslimani radi prikazali kot žrtve, ne kot
osvajalci, kar so v resnici bili, TUKAJ.
Po tej logiki bi se morali Slovenci opravičiti Turkom, saj so jih slovenske dežele
Štajerska, Koroška in Kranjska pod vodstvom Andreja Turjaškega in poveljnika
oklepne konjenice Andreja Ravbarja namazali pri Sisku 22. junija 1593. Naj bi
ljubljanski Narodni muzej vrnil Turkom plašč njihovega poveljnika Hasan paše
Predojevića, iz katerega je dal ljubljanski škof Hren napraviti mašni plašč, ki je zdaj
tam? Morda bi se morali opravičiti tudi Poljaki? Turke so nabrisali najprej v bitki pri
Hočimu v Ukrajini 9. oktobra 1621, nato pa jih je njihov kralj Jan III. Sobieski
potolkel še pred Dunajem 12. septembra 1683.

Seznam groze
Pod tem naslovom je Demokracija objavila srhljiv seznam zločinov, ki so v zvezi z
migranti, ki so nič hudega sluteče potnike, ki so čakali na vlak, porinili na tirnice
prihajajočega vlaka, ki se ni mogel več ustaviti. Ta seznam je objavila Demokracija
in po njej tudi Nova24tv, boste ga pa zastonj iskali v medijih, v katerih delujejo
“novinarji”, ki so se prodali globoki državi in njenim javnim izpostavam, med
katerimi je tudi Šarčeva vlada. Seznam si lahko ogledate TUKAJ.
Obešenjaški humor bi bil, če bi zapisal, da se v Sloveniji kaj podobnega ne more
zgoditi, saj so vlaki tako zastareli in tako počasi vozijo, da bi se brez težave
zaustavili. V resnici mi je pa žal, da se “neznanci” (ha, ha), ki vladajo v globoki
državi, kot tisti, ki so njihova izpostava, na primer sedanja vlada in še nekaj
samozvanih “politikov”, ki seveda o kaki politični časti nimajo pojma, ne vozijo z
vlaki. Korist bi bila dvojna: zadnji hip, preden bi zahreščalo, bi spoznali, koga so
privlekli v Slovenijo, pa še Slovenija bi poslej imela mir pred njimi.

