ENTSTEHT IN POLEN EIN NEUES ISRAEL?
– GEHEIME HINTERGRÜNDE UND
VERSCHWÖRUNGEN?
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Der einflussreiche amerikanische Politiker
jüdischer Abstammung Henry Kissinger soll vor
mehreren Jahren klipp und klar gesagt haben,
dass der Staat Israel schätzungsweise bis 2030
nicht mehr existieren würde. Der Grund dafür
soll interessanterweise keine Bedrohung seitens
der arabischen Länder oder des Irans sein,
sondern die zunehmende Wasserknappheit im
Nahen Osten. Das Wasserversorgungsproblem
sieht bereits jetzt dramatisch aus.
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Welche Vorkehrungen haben die Israelis
vorgenommen, um das Problem zu lösen? Die
jüdischen Politiker und einflussreichen
jüdischen Kreise in den USA und
Großbritannien planen, alle Israelis vom
Nahenosten aus bis 2030 nach Ostmitteleuropa
zu übersiedeln. Schon seit etwa 5 bis 10 Jahren
wurde dieser heikle Plan in die Wege geleitet
und das gesamte internationale Judentum
arbeitet auf dieses monströse Unterfangen eifrig
hin. Diesem Plan zufolge sollen die Israelis –
ungefähr 9 Millionen Menschen – schubweise
nach Ungarn, Polen, in die Westukraine und in
die Slowakei übersiedelt werden.

Milyen intézkedéseket hoztak az izraeliek a
probléma megoldása érdekében? A zsidó
politikusok és befolyásos zsidó körök az
Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában azt
tervezik, hogy 2030-ig az izraelieket a közelkeletről Kelet-Közép-Európába költöztetik.
Körülbelül 5-10 éve mar, hogy ezt a kényes
tervet kezdeményezték, és az egész nemzetközi
judaizmus szorgalmasan dolgozik ezen a
szörnyű törekvésen. E terv szerint az izraeliek mintegy 9 millió ember - áthelyezésre kerülnek
Magyarországra, Lengyelországba, NyugatUkrajnába és Szlovákiába.

Und das soll offensichtlich streng geheim
erfolgen. US-Präsident Donald Trump
unterstützt offiziell einen Plan zur Gründung
eines neuen Imperiums in Ostmitteleuropa – die
sog. Dreimeereszone. Diese Zone soll alle
Länder zwischen Baltikum, Adria und
Schwarzmeer umfassen. Zu der
„Dreimeereszone“ sollen also Polen, die
Westukraine, die ehemalige Tschechoslowakei,
Ungarn, teilweise Rumänien (Besarabien) und
Kroatien gehören. Worum handelt sich wirklich
bei dieser Zone? Den offiziellen Quellen zufolge
soll dieser Megastaat Westeuropa von Russland
abgrenzen, um eine russische Bedrohung für die
westeuropäischen Länder zu minimieren. Der
Puffermegastaat soll stark industrialisiert und
unabhängig von Westeuropa und Russland
werden.

És ez nyilvánvalóan szigorúan titkosan fog
megtörténni. Donald Trump amerikai elnök
hivatalosan támogatja egy új birodalom
létrehozására irányuló tervet Kelet-KözépEurópában - az ún. Három -Tenger- Zóna tervet.
Ez a zóna a Balti-tenger, az Adria és a Feketetenger közötti valamennyi országra vonatkozik.
A „három-tengeri zónának” ezért Lengyelországot, Nyugat-Ukrajnát, a volt Csehszlovákiát,
Magyarországot, részben Romániát (Besarabia)
és Horvátországot kell magában foglalnia. Mi ez
a zóna valójában? A hivatalos források szerint ez
a mega-állam a Nyugat-Európa Oroszországtól
való elhatárolása annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék az orosz fenyegetést a
nyugat-európai országokra. Ez a Mega- pufferállam rendkívül iparosodott és Nyugat-Európától
és Oroszországtól is független állam lenne.

LENGYELORSZÁGBAN ÚJ ISRAEL LESZ? TITKOS HÁTTÉREK ÉS
ÖSSZEESKÜVÉSEK?
2018. március 20.
Henry Kissinger, a zsidó származású befolyásos
amerikai politikus több éve világossá tette, hogy
Izrael állama 2030-ra mar nem fog létezni.
Érdekes, hogy ennek oka nem az arab országok
vagy Irán fenyegetése, hanem a közel-keleti
vízhiány. A vízellátás problémája már ma
drámai.

Der wahre Grund für die ins Auge gefasste
Errichtung dieses Megastaates scheint jedoch
ein noch ganz anderer zu sein. Der jüdische
Staat soll in den nächsten Jahren nach
Ostmitteleuropa verlegt werden, und Donald
Trump und die starke jüdische Lobby in den
USA unterstützen offenbar diesen ominösen
Plan.

A mega-állam tervezett megvalósításának valódi
oka azonban meglehetősen másnak tűnik. A
következő években a zsidó államot át kell
helyezni Kelet-Közép-Európába, és Donald
Trump és az erős amerikai zsidó lobbi
nyilvánvalóan támogatják ezt a baljós tervet.

Als in Polen die rechtsorientierte Partei PIS
(Recht und Gerechtigkeit) mit derem Anführer
Jaroslaw Kaczynski an die Macht kam, hatten
die meisten Polen nicht die geringste Ahnung,
was diese Partei in Wirklichkeit vor hat. Diese
Partei hält feste politische Bande mit dem Staat
Israel und mit den USA. Der aktuelle polnische
Präsident, Andrzej Duda, hatte ganz offiziell
jüdisch-religiöse Rituale im Präsidentenpalast in
Warschau und sogar im polnischen Parlament
(Sejm) abgehalten (z.B. das Chanukkafest).
Viele Juden aus dem israelischen Parlament, der
Knesset, erscheinen offiziell im polnischen
Parlament, in den führenden Medien und
kommen dort oft zu Wort – eine äußerst
seltsame Situation für uns Polen. Die Polen
stellen sich deshalb die Frage, wer in Polen in
der Tat regiert.

Amikor Lengyelországban a jobboldali PIS (Jog
és Igazság) párt Jaroslaw Kaczynski vezetőjével
hatalomra jutott, a legtöbb lengyelnek nem volt
a legkisebb elképzelése sem, hogy ennek a
pártnak valójában mi a szándéka. Ez a párt erős
politikai kapcsolatokat kötött Izrael államával és
az Egyesült Államokkal. A jelenlegi lengyel
elnök, Andrzej Duda hivatalosan zsidó vallási
szertartásokat tartott a varsói elnöki palotában és
még a lengyel parlamentben is (Szejm) (például
a Hanuka fesztiválon). Számos zsidó az izraeli
parlamentből, a Knessetből, hivatalosan
megjelent a lengyel parlamentben, a vezető
médiában, és itt gyakran szóhoz jutnak – ez egy
nagyon furcsa helyzet nekünk lengyelek
számára. A lengyelek ezért kérdezik maguktól,
hogy kik vezetik valójában Lengyelországot.

Einer der bekanntesten jüdischen Berater aus
Israel ist ein gewisser Jack Daniels, ein Offizier
des Mossad. Er erscheint offiziell mit der
jüdischen Kopfbedeckung und begleitet stets die
führenden polnischen Politiker. In einem
Interview soll er vorgeschlagen haben, dass das
gesamte Gebiet des ehemaligen KZ AuschwitzBirkenau in eine exterritoriale Zone
umgewandelt werden sollte (sic!), das heißt, es
soll in den Staat Israel einverleibt werden. In
einem anderen Interview zeigte er mit dem
Finger auf ein Terrain in Polen, wo die jüdischen
Umsiedler aus Israel niedergelassen werden
sollen.

Az egyik legismertebb Izrael-i zsidó tanácsadó
egy bizonyos Jack Daniels, a Mossad tisztje.
Hivatalosan megjelenik a zsidó fejfedőkkel, és
mindig a lengyel vezető politikusokkal együtt
jár. Egy interjúban azt javasolta, hogy az
Auschwitz-Birkenau egykori koncentrációs
tábor teljes területét egy extraterritoriális zónává
(sic!) kell átalakítani, vagyis be kell építeni
Izrael államába. Egy másik interjúban az ujjával
egy terepre mutatott Lengyelországban, ahol az
Izrael-i zsidó telepeseket el kell helyezni.

Warum sind Juden aus Israel und den USA in
Polen so aktiv? Weil sie die polnische Regierung
bei der geplanten Übersiedlung von etwa 2 bis 3
Millionen Juden aus Israel nach Polen beraten.
In den Medien wird kein einziges Wort darüber
verloren. Der israelische Konzern Tahal kaufte
in Polen die wichtigsten Wasserquellen auf, was
darauf hindeutet, dass man in die Kontrolle der

Miért olyan aktívak Izrael és az Egyesült
Államok zsidói Lengyelországban? Mert azt
tanácsolják a lengyel kormánynak, hogy
körülbelül 2–3 millió zsidót szállítanak majd
Izraelből Lengyelországba. A média nem szól
erről egy szót sem. Az izraeli Tahal csoport
megvásárolta a legfontosabb vízforrásokat
Lengyelországban, ami arra enged

Wasserversorgung erlangen möchte. Was sonst
könnte dahinter stecken?

következtetni, hogy uralkodni akarnak a
vízellátás felett. Mi lehet még emögött?

Dem gut eingeweihten Sachbuchautor Jan van
Helsing zufolge sollen etwa 6 Millionen Juden
aus Israel nach Ungarn umgesiedelt werden.

A jól beavatott, szakmai szerző, Jan van Helsing
szerint mintegy 6 millió zsidót költöztetnek
Izraelből Magyarországra.

Jan van Helsing: „Das erfuhr ich bei meinem
letzten Aufenthalt in Budapest von einem
ungarischen Arzt, der unter seinen Patienten
auch mehrere Regierungsangehörige hat. Als
sich Benjamin Netanjahu im Juli 2017 drei Tage
in Ungarn aufhielt, traf er sich dort neben Viktor
Orbán auch mit den Regierungschefs von
Tschechien, Polen und der Slowakei zusammen.
Dabei wurde nach Aussage der ungarischen
Regierungsmitglieder ein Vertrag unterzeichnet,
der die Übersiedlung von 6 Millionen Juden aus
Israel nach Ungarn erklärt. Auch in die anderen
Länder sollen Israelis aufgenommen werden. Da
die Israelis bekannt für ihr gigantisches Potential
an Firmen und Unternehmen sind, sind sie in
den aufstrebenden osteuropäischen Ländern ein
willkommener Partner. Große Bauprojekte im
Wohnungs- als auch im Bürogebäudebau sind
angeblich bereits in der Umsetzungsphase. Und
dieser Hintergrund – die Neuansiedlung von
Juden in Osteuropa – sei der wahre Grund dafür,
wieso man keine moslemischen Migranten ins
Land lassen will: die Juden wollen das nicht –
verständlicherweise!“

Jan van Helsing: "Az utolsó budapesti
tartózkodásom során ezt egy magyar orvostol
tudtam meg, akinek a kormány több tagja is a
páciensei között volt. Amikor Benjamin
Netanyahu 2017. júliusában három napot töltött
Magyarországon, Orbán Viktor mellett
találkozott a Cseh Köztársaság, Lengyelország
és Szlovákia kormányfőivel. A magyar
kormánytagok szerint szerződést írtak alá,
amelyben 6 millió zsidó Izraelből
Magyarországra történő áthelyezését fektették
le. A többi ország is fel kell vegyen izraelieket.
Az izraeli hatalmas vállalatok és cégek
gigantikus potenciáljai híresek „Isten-hozta”
partnerek a feltörekvő kelet-európai
országokban. A lakótelepek és irodaház-épületek
nagy építési projektjei állítólag már a
végrehajtási szakaszban vannak. És ez az igazi
háttér - a zsidók áttelepítése kelet-európába - az
igazi ok, amiért a kormány nem akarja engedni a
muzulmán bevándorlókat az országba: érthetően- a zsidók ezt nem akarják!

Jetzt zeigt sich das wahre Antlitz des
ungarischen Präsidenten Viktor Orbán, dem
ehemaligen Stipendiaten einer Soros-Stiftung in
den USA. Jetzt wird klar, warum die Position
von Orban sogar in Brüssel so stark ist und
keine Sanktionen gegen Ungarn verhängt
werden. Er hat sehr starke Rückendeckung der
internationalen jüdischen Lobby. 2 bis 3
Millionen Juden sollen den polnischen
nationalgesinnten Medien und Organisationen
zufolge in Polen niedergelassen werden. Der
Rest – etwa 2 Millionen Juden – in der
Westukraine, Böhmen, der Slowakei, Slowenien
und Kroatien. Es geht um das Neu-IsraelDreimeeresimperium in Mitteleuropa. Und es ist
nun auch nachvollziehbar, warum die polnische
und ungarische Regierung so vehement die
Aufnahme der moslemischen Flüchtlinge aus
Westeuropa verweigert. Dahinter steht die starke
jüdische Lobby in beiden Staaten, die sich fortan

Most megjelenik a magyar elnök Orbán Viktor
valódi arca, a Soros Alapítvány korábbi
ösztöndíjasa, az Egyesült Államokban. Most
már világossá válik, miért olyan erős az Orbán
álláspontja Brüsszelben is, és Magyarországra
miért nem rónak ki szankciókat. A nemzetközi
zsidó lobbi nagyon erősen támogatja a hátát. A
lengyel nacionalista média és szervezetek szerint
2-3 millió zsidót kell letelepíteni
Lengyelországban. A többi - mintegy 2 millió
zsidó - Nyugat-Ukrajnában, Csehországban,
Szlovákiában, Szlovéniában és
Horvátországban. A közép-európai Új-Izrael
Három-Tenger Birodalmáról van szó. És most
már érthető, hogy a lengyel és a magyar
kormányok miért annyira hevesen nem
hajlandók elfogadni a nyugat-európai muszlim
menekülteket. E mögött mindkét állama erős
zsidó lobbija áll, amely mostantól nem akar
muszlimokat ezeken a területeken. Nem akarnak

keine Moslems auf diesen Territorien wünscht.
Sie wollen kein neues Palästina in Europa
haben!

egy új Palesztinát Európában!

Das gesamte globale Spiel nimmt logische Züge
ein. Nichts passiert spontan und zufällig. Es ist
kein Geheimnis, dass die starke jüdische Lobby
aus den USA mit dem ungarischen Juden und
Milliardär George Soros an der Spitze, den
Zustrom von vorwiegend moslemischen
Flüchtlingen aus Asien und Nordafrika fördert
und finanziert. Die Moslems sollen die
nationalen Staaten Westeuropas – Deutschland,
Frankreich, Italien, Skandinavien und
Großbritannien – abschwächen, um Tür und Tor
einem Neu-Israel im Mitteleuropa zu öffnen.
Deutsche patriotische und rechts orientierte
Kreise befürchten völlig begründet die Macht
des ins Auge gefassten Dreimeeresimperiums an
ihren östlichen Grenzen. Darum dreht sich
höchstwahrscheinlich das gesamte globale Spiel.

A teljes globális játék logikusan fut. Semmi sem
történik spontán és véletlenszerűen. Nem titok,
hogy az erős USA zsidó lobbi a magyar
zsidókkal és milliárdossal, George Sorossal az
élen előmozdítja és finanszírozza az Ázsiából és
Észak- Afrikából a túlnyomórészt muszlim
menekültek beáramlását. A muszlimoknak
gyengíteniük kell Nyugat-Európa nemzeti
országait - Németországot, Franciaországot,
Olaszországot, Skandináviát és Nagy-Britanniát
-, hogy megnyissák az ajtót, kaput egy új
Izraelnek Közép-Európában. A német hazafias
és jobboldali körök teljesen megalapozottan
félnek a tervezett Három-Tenger-Birodalom
hatalmától a keleti határaikon. Valószínűleg e
körül forog az egész globális játék.

In Polen wird auch gemunkelt, dass fortan Polen
und die Westukraine in ein sog. „Judeopolen“
verwandelt werden soll. Nach dem „MajdanAufstand“ in der Ukraine, den die
amerikanischen Geheimdienste mit 5 Milliarden
Dollar herbeigeführt haben sollen, wurde die
legale und rechtsmäßige Regierung der Ukraine
mit Präsidenten Janukowitsch an der Spitze
gestürzt. Interessant ist, dass schon lange
jüdischstämmige Politiker in der Ukraine aktiv
waren, so auch Julija Tymoschenko oder der
jetzige Ministerpräsident Wolodymyr Hrojsman.

Lengyelországban is pletykálnak, hogy a
továbbiakban Lengyelországot és NyugatUkrajnát egy ún. Judeo-Lengyelországgá kell
átalakítani. Az ukrán "Majdan felkelés" után,
amelyet az amerikai titkosszolgálatok 5 milliárd
dollárral okoztak, Ukrajna jogilag érvényes és
törvényes kormányát Janukovics elnökkel az
élén megdöntötték. Érdekes, hogy az
Ukrajnában élő zsidó származású politikusok
közül sokan régóta aktívak voltak, köztük Julia
Timosenko vagy Volodymyr Hrojsman jelenlegi
miniszterelnök.

Die polnische Regierung hält sehr enge
Verbindungen zur ukrainischen Regierung.
Politische Bande zwischen Polen und der
Ukraine wirken nach außen hin anscheinend
äußerst friedlich. Polnische nationalgesinnte
Kreise betrachten das Problem allerdings völlig
anders: Die immer stärkere, von Israel und den
USA geförderte jüdische Lobby in Polen und der
Ukraine hatte schon seit dem Majdan-Aufstand
gemeinsame Vorkehrungen in die Wege geleitet,
um beide Staaten zu vereinen. In der Tat handelt
es sich hier um einen zukünftigen gemeinsamen
polnisch-ukrainischen Staat, der ausschließlich
von einer jüdischstämmigen Elite kontrolliert
und regiert werden soll. Diese Fusion soll in der
Regel der Verrichtung eines Dreimeeresstaates
erfolgen.

A lengyel kormány nagyon szoros kapcsolatban
áll az ukrán kormánnyal. A lengyel és ukrán
politikai kapcsolatok külsőleg rendkívül
békésnek tűnnek. A lengyel nemzeti
gondolkodású körök azonban teljesen másképp
nézik ezt a problémát: az egyre erősödő, Izrael
és Amerika által támogatott, zsidó lobbi
Lengyelországban és Ukrajnában már a Majdan
felkelés óta dolgozik mindkét állam egyesítése
érdekében. Valójában ez egy jövőbeli közös
lengyel-ukrán állam, amelyet kizárólag egy
zsidó születésű elit ellenőriz és irányít. Ezt az
összefonódást szabályszerűen a Három-TengerÁllamban kell végrehajtani.

Um das heikle Unterfangen reibungslos
herbeiführen zu können, soll die Gründung eines
judeo-polnischen Staates unter Bewachung der
amerikanischen Streitkräfte erfolgen.
Amerikanische Streitkräfte, so polnische
Nationalisten, sollen die Aktivität (sprich
Ausbeutung) der internationalen Korporationen
auf polnischem Gebiet bewachen und in Zukunft
für den Frieden der aus Israel übersiedelten
Juden sorgen. Es wird auch gemunkelt, dass
bereits in Kürze ein Teil der US-Streitkräfte aus
Deutschland nach Polen verlegt werden sollen –
angeblich wegen einer russischen Bedrohung
gegen NATO.

Annak érdekében, hogy a kényes feladat
zökkenőmentesen megvalósuljon, szükséges az
amerikai fegyveres erők védelme alatt létrehozni
a Judeo-Lengyel államot. A lengyel
nacionalisták szerint az amerikai erőknek meg
óvniuk kell a nemzetközi vállalatok
tevékenységét (azaz kizsákmányolását) lengyel
területen, és a jövőben biztosítaniuk kell az
Izraelből átköltözött zsidók békéjét. A pletykák
szerint a németországi amerikai fegyveres erők
egy része hamarosan Lengyelországba kerül állítólag az oroszok NATO ellenes fenyegetése
miatt.

Die politische Situation in Deutschland ist
äußerst angespannt. Es scheint, dass die
Kanzlerin Angela Merkel die lebhaften
Interessen der amerikanisch-jüdischen Lobby
vertritt. Bedauerlicherweise sieht es so aus, dass
Deutschland dem Untergang geweiht ist. Angela
Merkel wurde von Bundeskanzler Helmut Kohl
gefördert und ihre politische Karriere begann auf
dem Bilderberger-Treffen im bayerischen
Rottach-Egern 2005. Der damalige Vorsitzende
der Bilderberger war der letztes Jahr verstorbene
David Rockefeller. Nichts Bedeutendes in der
Weltpolitik durfte ohne Rockefellers Ja-Wort
bewerkstelligt werden. Seit 2005 ist Angela
Merkel deutsche Kanzlerin. Ein Zufall? Jetzt
wird klar, welche gewaltigen Kräfte Kanzlerin
Merkel unterstützen und warum ihre kuriose
Flüchtlingspolitik stets durchführbar ist. Nichts
geschieht zufällig.

A németországi politikai helyzet rendkívül
feszült. Úgy tűnik, Angela Merkel kancellár
képviseli az amerikai zsidó lobby elénk érdekeit.
Sajnálatos módon úgy tűnik, Németországot
elsüllyedésre ítélték. Angela Merkel-t Helmut
Kohl német kancellár támogatta, és politikai
pályafutása a bajorországi Rottach-Egernben
tartott Bilderberg-találkozón kezdődött 2005ben. A Bilderberger csoport ekkori elnöke David
Rockefeller volt, aki tavaly meghalt. A
világpolitikában semmi jelentőset nem lehetett
Rockefeller „igen”-szava nélkül megvalósítani.
2005 óta Angela Merkel német kancellár.
Egybeesés? Most világossá válik, hogy mekkora
hatalmi erők támogatják Merkel kancellárt , és
miért még mindig a furcsa menekültpolitikája
kivitelezhető. Semmi nem történik véletlenül.

Dient das alles der Errichtung eines Neu-Israels Mindez egy új Izrael építésére szolgál Középin Mitteleuropa?
Európában?
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