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.

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.

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.

Kučan je pljunil v lastno skledo
Ko je Kučan v govoru na spominski slovesnosti na Ogenjci izjavil, da kolaboracija,
sodelovanje z okupatorjem in sovražnikom ne more biti vrednota, je s tem pljunil v

lastno skledo: števioni dokumenti in druga pričevanja povedo, da so z Nemci in
Italijani sodelovali tudi pripadniki partizanskega gibanja, kar bi seveda uradno
zgodovinopisje rado za vsako ceno prikrilo. O teh ugotovitvah je napisal na
Nova24tv članek Rajko Golob, ki ga je vredno prebrati, preberete pa ga lahko
TUKAJ.
Vsa prizadevanja režimskih zgodovinarjev, da bi prikrili resnico in uveljavili laž,
izzvene v prazno. Morebiti bo vzelo precej časa, da se bodo morale laži umakniti
resnici, toda ta vedno pride na dan in tudi zmaga. Komunisti bodo pač šli v
zgodovino kot to, kar so bili: uničevalci lastnega naroda.

Nečloveške
razmere
na
Kardiološkem oddelku v UKC
Ljubljana
Dobesedno sapo ti zapre poročilo o tem, kaj se dogaja na Kardiološkem oddelku
Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Tu se jasno vidi, kam so komunisti,
ki so se spet prigoljufali na oblast, spravili slovensko državo. Niti malo ne dvomim,
da je vse, kar je pacient na tem oddelku napisal in podkrepil s fotografijami, tudi
res. Tudi ne dvomim, da so krivi komunisti, pisec članka na Nova24tv enega celo
navaja z imenom. Sicer si pa šokantno poročilo preberite in slike oglejte TUKAJ.
Odgovora seveda ne bo – kot ga ob takih priložnostih nikoli ni. Morebiti bo kateri
od “mainstream” listov poslal kakega novinarskega podrepnika in fotografa, da bo
fotografiral posebej pripravljeno čisto in spodobno opremljeno sobo, pa morebiti
bogato kosilo na porcelanu in to poročilo razglasil za zlobno laž. Verjel mu tako ne
bo nihče, saj ljudje prihajajo k pameti, čeprav prepočasi. Ponavljam pa, kar sem
že zapisal: če pekla ne bi bilo, bi ga bilo treba za tiste, ki so takega stanja krivi,
posebej ustvariti.

Več kot spopad civilizacij
Pod tem naslovom je na Nova24tv dr. France Cukjati razložil, kje so korenine
čudnih pojavov, ki spremljajo migrantsko prodiranje v Evropo in muslimansko
nasilje, kar je oboje ozko povezano, saj je velika večina migrantov muslimanov, pri
nasilnih dejanjih pa je vpitje “Allahu Akbar” nekaj običajnega. V bistvu gre tukaj
samo za sodobnega mutanta komunizma, ki pa že nosi v sebi kal uničenja samega
sebe. Zato je tudi popolnoma logičen zaključek, da ni le Slovenija, ampak vsa
Evropa svetovnonazorsko razdeljena in ni težko zaslutiti, kateri del gre proti
uničenju in kateri ima moč za preživetje.
Cukjatijevo raziskavo o tem vprašanju lahko preberete TUKAJ.

Tanja Fajon – ne, hvala!
Verjetno velika večina Slovencev ne ve, za kaj je šlo pri nedavnih volitvah vodstva
Evropske unije, česar jim niti ni zameriti, saj pri tej komplicirani mašineriji tam v
Bruslju človek res lahko hitro zgubi pregled. Verjetno prav tako večina Slovencev
ne ve, kdo je Tanja Fajon, slovenska poslanka v bruseljskem parlamentu, ni pa bilo
težko zaznati neke užaljenosti, ker ni postala komisarka. Da to ni le razumljivo,
ampak je tudi prav, lepo pokaže članek, ki ga je na Nova24tv objavil dr. Vinko
Gorenak, bivši poslanec SDS in notranji minister, pod gornjim naslovom “Tanja
Fajon – ne, hvala!” in ga lahko preberete TUKAJ.

Kako se je izrodila Združena
Evropa
Temelje Združene Evrope so v letih po drugi svetovni vojski postavili nemški
kancler Konrad Adenauer, italijanski predsednik in zunanji minister Alcide De
Gasperi ter francoski zunanji minister Robert Schuman. Njihov zamisel je bila
združiti Evropo na temeljih njene zgodovine, katere bistven sestavni del je
krščanstvo. Vendar je temeljni dokument “Listina Evropske unije o temeljnih
pravicah”, sprejet v Lizbonski pogodbi 7. decembr 2000 v svoji preambuli med
naštevanjem temeljnih vrednost Evropske unije namenoma opustil krščanstvo.
Zgodovina bo gotovo – če že ni – raziskala, na čigavo pobudo oziroma zahtevo se
je to zgodilo, je pa že takrat svoje negativno mnenje o tem izrazil papež sv. Janez
Pavel II. To, kar se je takrat zdelo samo kaprica nekaterih zagovornikov absolutne
laičnosti, se je v manj kot desetih letih izkazalo kot usodno: manjka temelj, na
katerem bi mogel stati evropski upor nasilnemu vdoru islama in z njim nasilja in
Evropo, ki je združeno s preziranjem evropskega pravnega reda, kateremu smo
priče. Ne glede na to pa bi se morala Evropa zavedati, da vsor islama ni versko,
ampak politično vprašanje, saj nam mora biti jasno, da je islam v svojem bistvu
ideologija, ki se v svojem prizadevanju osvojiti ves svet skriva za religijo, kar pa v
resnici ni.
Popolnoma upravičeno je vprašanje, ki ga je v Družini zastavil zgodovinar dr.
Stane Granda:

V KAKŠNI EVROPI BOMO ŽIVELI?

Zvezde v evropski zastavi, ki je bila sprejeta 8. decembra 1955, mnogi zanikajo
kot Marijine. Prav tako ignorirajo, da so bili ustanovitelji Združene Evrope
Francoz Schuman in drugi globoko verni katoličani. Kakorkoli obračamo
zgodovino, je dejstvo, da je Evropska zveza ali unija nastala na podlagi krščanskih
korenin. Po Lizbonski pogodbi, ki je začela veljati 1. decembra 2009, krščanstva ni
več v njenih idejnih temeljih. To je samo posledica dejstva, da so se njene uspešne
rasti polastili ljudje, ki jim je krščanstvo tuje in ga celo prezirajo in sovražijo.
Danes je večina Evropejcev prepričana, da brez EU ni upanja za Evropo, s táko,
kot je, pa si tudi nimamo kaj pomagati.
Po zadnjih evropskih volitvah je naš optimizem še manjši. Ne zato, ker so
nekristjani ali protikristjani v večini, ampak ker je večina vodilnih kristjanov
mlačnih. Ne zavedajo se veličine krščanstva, mislijo, da je enakovredno vsem
duhovnim in političnim gibanjem v Evropi in po svetu. Ne propagiramo
nestrpnosti, nismo pa pripravljeni podcenjevati večtisočletne zgodovine, ki
potrjuje krščanske vrednote. Toleranca ni enakovrednost!
Evropa ni Evropa Katoliške cerkve, sloni pa na krščanskih vrednotah. Te je
čedalje manj čutiti. Ljubezen do bližnjega jim je nekaj tujega! Kapital je nad
človekom! Evropska unija se je v zadnjih letih zelo razširila. Želeti si moramo, da
tega procesa ne bi bilo konec. Pogoji za sprejem so zahtevni, toda premalo ali nič
ne upoštevajo temeljnih pogojev. Vsaj o totalitarizmu bi morali biti enotni. Pa je
obrnjeno. Levičarjem totalitarnega izvora je uspelo Evropo prepričati, da je njena
glavna nevarnost fašizem. Pod oznako fašist razumejo vse, ki se z njimi ne
strinjajo. Demokrati v nekdanjih komunističnih državah so povsem prepuščeni
njihovemu političnemu in kulturnemu maltretiranju. Poglejte Slovenijo, Romunijo
… Kdor jim ne naseda, je fašist, največja nevarnost za Evropo.
V Sloveniji je bil na evropskih volitvah izvoljen mož, ki opravičuje povojne poboje.
26. maja je bila obletnica uboja dr. Lamberta Ehrlicha, moža, ki je prvi zahteval
neodvisno državo Slovenijo. O njem večina Slovencev ne ve ničesar. 30. maja je
bila obletnica rojstva njegovega morilca Franca Štadlerja – Pepeta. Na Radiu
Ljubljana so se ga spomnili s tako solzavimi in hvalisavimi besedami, da sem za
vsak primer postavil umivalnik pod radio, če bi iz njega pritekle novinarjeve solze.
To je evropska Slovenija!

BODOČNOST
Nič lepega se nam ne obeta, čeprav še vedno upam,da bom nekoč lahko objavil ZA
NARODOV BLAGOR brez narekovaja. Narekovaj namreč lahko pomeni direktni
govor, navedek, pa tudi, da je treba razumeti ravno nasprotno od tega, kar poved
pravi. Trenutno je v Sloveniji od narodnega blagra ostala samo banda
komunističnih ostankov, ki so ukradli državo in pogoltno kradejo še tisto
bogastvo, ki je ostalo. Sam ljubi Bog vedi, kaj bodo s tem počeli, saj ni več daleč
čas, ko bodo ti postarani pogoltneži, upam, sežgani, da ne bodo še po smrti
smrdeli med ljudmi. Če gledam, da so iz Slovenije naredili stotine morišč in ji v
svojo korist oropali uspešne bodočnosti, se strinjam s človekom, ki je rekel: »Če
ne bi bilo pekla, bi ga bilo zanje treba ustvariti!« Kanček upanja je pa le še in je
dosegljiv po poti, ki jo je nakazal Plečnik na spomeniku padlim v Komendi:
»Molimo za zdavo pamet!«

Quousque tandem? Doklej?
Rimski filozof in državnik Marcus Tullius Cicero je leta 68 pred Kr. začel svoj prvi
govor proti Luciju Sergiju Katilini z besedami: »Quousque tandem abutere,
Catilina, patientia nostra? Doklej, Katilina, boš še zlorabljal naše potrpljenje?« To
vprašanje bi morali Slovenci zastaviti svojim zadnjim vladam, ki vodijo Slovenijo v
gospodarski, narodni in moralni propad. Doklej, komunisti, ki se niti ne skrivate
več za političnimi marionetami? Doklej boste usmerjali državo v gospodarski
propad z neizmernimi zadolžitvami in bančnimi luknjami, za katere ste zdaj našli
krivca v Bruslju, namesto da bi se pogledali v ogledalo. Doklej v narodni propad,
ko abuzivni migranti vdirajo na veliko v Slovenijo. predsednik in minister pa se
delata, kot da je vse v redu in plačujeta mastne vsote za vzdrževanje tujih
lenuhov, ki se skrivajo za prošnjami za azil, medtem ko nemalo Slovencev živi pod
pragom revščine. Doklej moralni propad, ko je perverznežem dovoljeno po
osnovnih šolah delati reklamo za svojo sprevrženost? Seveda ne boste dali
odgovora, saj v migrantih vidite svojo bodočo glasovalno bazo, samo tega ne
veste, da boste vi prvi, ki vas bodo pospravili, ko bodo dovolj močni.

Nič nenavadnega ni, da je izredni profesor za evropsko pravo na Fakulteti za
državne in evropske študije, dr. Matej Avbelj na portalu IUS-INFO objavil
posmehljiv članek z naslovom “Čudna država”, ki ga lahko preberete TUKAJ.

KDO BI SI MISLIL
ko smo se leta 1991 ločevali od mačehovske Jugslavije, da bomo po četrt stoletja
namesto druge Švice postali država na repu Evrope, kjer so nas prehitele celo
baltiške republike, ki jih je 70 let molzla Sovjetska zveza. To je pač komunizem (ali
socializem, kar pač hočete), ki nas je politično spravil v isto vrsto s Severno
Korejo, Laosom in Venezuelo. Če pa opazujemo paniko, ki se je polastila
vladajočih komunistov, ki se boje celo resne kritike in jo katalogizirajo pod
sovražni govor, pa morebiti le ni tako daleč čas, ko “bodo vremena Kranjcem se
zjasnila,” kot je zapisal Prešeren. Morda se nas bo pa Bog le usmilil, pa ne zaradi
nas, ampak zaradi tistih, ki leže nepokopani v več kot sedemsto moriščih. Ne vem,
koliko jim je do nas, gotovo pa dosti do Slovenije. In to nam daje upanje.

