Översättning, bearbetning:

Traducteur Sans Frontiéres
Bilder, bildkommentarer.

Den judisk-illuminatiska planen för Europas
folkmord
Henry Makow
26 JUNI 2015
Aldrig har ett folk omfamnat sin politiska och
kulturella undergång med
en sådan självbelåtenhet
som de sinnesslöa invånarna i Europa, Nordamerika och Australien.

Bilden: Afrikanska
emigranter.
Rikta inte din förbittring mot invandrarna, de försöker bara förbättra sin situation,
precis som våra egna förfäder gjorde. Rikta [istället] din ilska mot våra politiska och
kulturella ledare, vilka som ombud för centralbanksbankirerna, är kolonisatörer och
förrädare.
Nedanstående artikel publicerades ursprungligen på italienska identità, 11 december 2012.

Coudenhove-Kalergi-planen - Folkmordet på Europas invånare
av Riccardo Percivaldi
Greve Richard von Couderhove-Kalergi, grundare och president för
den Pan-europeiska unionen, det ursprungliga EU, skrev 1925 följande i sin bok ”Praktischer Idealismus”:
”Framtidens människa kommer att vara av blandras... En Euroasiatisk-negroid framtida ras... kommer att ersätta mångfalden av
folkslag... Rysk bolsjevism utgör ett avgörande steg gentemot detta
ändamål, där en liten grupp kommunistiska andliga aristokrater styr
landet... Bådas generalstab... rekryteras från Europas ledande andliga ras, judarna. Ur Europas kvantitetsmänniskor... massan, kommer två kvalitetsraser
att framväxa: blodsaristokratin och judar... båda i fast övertygelse om deras högre
uppdrag, av deras bättre blod... Deras andliga överlägsenhet predestinerar dem att utgöra
en huvudfaktor i den framtida adeln."
År 1950 tillerkändes Couderhove-Kalergi det första 'Karl den store'-priset. Senare vinnare
har inkluderat Winston Churchill; Edward Heath, Bil Clinton, Henry Kissinger och Tony
Blair. Av blandras själv, var han gift tre gånger, varav två gånger med judinnor.
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Massinvandring

är ett fenomen, vars orsaker fortfarande skickligt mörkläggs av det
politiska etablissemanget, samtidigt med att den mångkulturella propagandan falskeligen
försöker ramställa företeelsen som oundviklig. Med den här artikeln avser vi att en gång
för alla påvisa, att det inte handlar om ett spontant fenomen. Vad etablissemanget
önskar presentera som ett oundvikligt resultat av historien, är i själva verket en plan
som dragits upp runt ett bord och förberetts i decennier, med syftet att fullständigt
förstöra kontinentens ansikte.

Paneuropa-[planen]

Bilder: fr. vä. En ung Greve Richard Coudenhove-Kalergi, av japansk-österrikisk
blandetnicitet och EU:s grundare. Hans far
gifte sig med Mitsu Aoyama, en japansk
högreståndsflicka, vilket gjorde att hennes
familj tog avstånd från henne. Hennes son
Richard gifte sig med den betydligt äldre
judiska skådespelerskan Ida Roland, vilket
resulterade i att modern utsatte sonen för
samma sak som hon själv fått erfara, dvs. sonen utstöttes ur familjegemenskapen.
Få människor vet att en av de viktigaste initiativtagarna för den europeiska integrationsprocessen, var samma man som drog upp planen för folkmordet på Europas folk. Det
handlar om Richard Coudenhove-Kalergi, en obskyr person som eliten ser som grundare
av den Europeiska unionen, men vars existens är okänd för allmänheten. Hans far var en
österrikisk diplomat vid namn Heinrich von Coudenhove-Kalergi (med kopplingar till den
bysantinska Kallergi-familjen) och hans mor Mitsu Aoyama, var japanska. Tack vare Kalergis nära kontakter med många av Europas aristokrater och politiker, genom hans fars
kontakter som adelsman-diplomat, och genom att agera bakom kulisserna utanför offentlighetens ljus, lyckades Kalergi få de viktigaste statsöverhuvudena att anamma hans plan
och göra dem till anhängare och medlöpare i 'projektet för europeisk integration'.
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Några av de ursprungliga medlöparna i folkmordet: Övre raden fr. vä: Tomáš Masaryk,
Edvard Benes, Max Warburg, Ignaz Seipel. Undre raden fr. vä: Karl Renner, Léon Bloum,
Aristide Briand, Alcide De Gasperi.
År 1922 grundade CoudenhoveKalergi den 'paneuropeiska' rörelsen i Wien. Denna syftade till att skapa en ny världsordning, baserad på
en federation av nationer under
Förenta staternas ledning. En europeisk integrationen avsågs bli det
första steget i att skapa en världsregering. De första supportrarna inkluDen paneuropeiska rörelsen grundades 1922.
derade de båda tjeckiska politikerna
Tomáš Masaryk och Edvard Benes, och bankiren Max Warburg som investerade de första
60.000* tyska mark. Den österrikiska kanslern Ignaz Seipel och samma lands näste
president, Karl Renner, tog på sig ansvaret att leda den 'paneuropeiska' rörelsen. Senare
erbjöd sig franska politiker såsom Léon Bloum, Aristide Briand och Alcide De Gasperi m.fl.
sin hjälp. * Beloppet motsvarar idag sannolikt 10-tals miljoner kr eller mer.
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På grund av fascismens framväxt i Europa övergavs projektet och den 'paneuropeiska'
rörelsen blev tvungen att upplösa sig själv. Tack vare Kalergis ihärdiga och outtröttliga
aktiviteter, genom stöd från Winston Churchill, stöd från den Judiska frimurarlogen
B'nai B'rith och genom stöd från större dagstidningar som New York Times, lyckades han efter andra världskriget få planen accepterad av Förenta staterna. CIA tog
senare på sig att slutföra projektet.

Den andra vågen av medlöpare i folkmordet tillkom efter 2:a världskriget.
Från vä: Winston Churchill, den judiska terrororganisationen B'nai B'rith, här representerad av den judiske pedofilanklagade ideologen Alan Dershowitz, Arthur Hays Sulzberger representerande den judiska ägarfamiljen av New York Times (här passande nog avbildad tillsammans med Illuminaternas symbol, Horus allseende öga, och amerikanska CIA (som alla
andra säkerhetstjänster underställd Israels Mossad).

Kalergi-planens kärna
I sin bok ”Praktischer Idealismus” indikerar Kalergi att invånarna i
det framtida "Europas förenta stater" inte kommer att bli den gamla kontinentens folk, utan ett slags undermänniskor, produkter av
rasblandning. Han pekar tydligt på hur de europeiska folken skall
korsas med asiater och färgade raser, för att på så sätt skapa en
multinationell flock utan kvalitet, som är lätta att hålla under kontroll av den styrande eliten.

Afrikanska emigranter - verktyg för etnisk
rensning av Europa.

Kalergi förkunnar att man, med hjälp av
etniska separatiströrelser och massinvandring, skall avskaffa rätten till självbestämmande och därefter [Europas] nationer. För
att Europa skall kunna styras av en elit, vill
han förvandla folk till en homogen blandras
av svarta, vita och asiater. Men vilka utgör
denna elit? Kalergi är särskilt upplysande avseende detta:
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”Framtidens människa kommer att vara av blandras.
Dagens [1922] raser och klasser kommer successivt
att försvinna genom avskaffande av avstånd, tid, och
fördomar. Framtidens Euroasiatisk-negroida ras, till
utseende liknande de gamla egyptierna, kommer att
ersätta [både] mångfalden av folk och individer. I
stället för att förstöra den Europeiska judendomen,
förfinade och utbildade Europa, mot sin vilja, detta
De gamla egyptierna - Arier?
folk*, som genom denna artificiella utvecklingsprocess, för fram dem till deras framtida status som en
ledande nation.” * Judarna är inget folk utan istället en religion (Talmudism = Satanism), famil
som ärvs på mödernet sida och homocentristisk kulturell rörelse.

Bilder: Judiska flyktingar på väg från Gettot
= dagens andliga adel? Nej, knappast. Ansiktena på dem ser vi i stället till höger i form
av några av de judar som kontrollerar USA:s
privatägda centralbank 'Federal Reserve'.
”Det är inte förvånande att de människor som flydde från gettotfängelset kommer att bli
Europas andliga adel. Därför, har Europas förbarmade omsorg skapat en ny typ av aristokrater. Detta genom att den europeiska feodala aristokratin kraschade på grund av judarnas frigörelse [beroende på de åtgärder som blev följden av den franska revolutionen].”
Även om ingen lärobok nämner Kalergi, utgör hans idéer de vägledande principerna för
EU. Tanken att Europas folk ska blandas med afrikaner och asiater, i syfte att förstöra vår
identitet och skapa en enda mestiserad* ras, utgör grunden för all samhällspolitik som
syftar till att skydda minoriteter. Detta inte av humanitära skäl, utan på grund av de riktlinjer
som drogs upp av den hänsynslösa regim, som ligger bakom historiens största folkmord.
Coudenhove-Kalergis europeiska pris delas ut vartannat år till européer som har
utmärkt sig i främjandet av denna kriminella plan. Bland sådana som belönades
med priset återfinns Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Lettlands president
Vaira Vike-Freiberga och EU-ordföranden Herman Van Rompuy.
* Mestiserad(mestis] = spanska för individ med en spansk och en indiansk förälder.
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Bilder: Angela Merkel, Vaira Vike-Freiberga och Herman Van Rompuy, tre som belönats
med Coudenhove-Kalergis europeiska pris för sina insatser i det Europeiska folkmordet.

Enligt FN behöver Europa 674 miljoner emigranter fram till 2050.
Incitamentet till folkmord ligger också till grund för FN:s ständiga uppmaningar och krav,
om att vi för att motverka de låga födelsetalen inom EU skall acceptera miljontals invandrare. Enligt en rapport som publicerades i januari år 2000 av FN:s Befolkningskontor i New York, under rubriken "Migrationsutbyte: Är det en lösning på [problemet med] en minskande och åldrande befolkning?". Europa kommer enl. denna
rapport att behöva 674 miljoner migranter fram till år 2050.
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Bilder: G. Brock Chisholm lärde sig Kalergis läxa väl. Rysslands Vladimir Putin gör tvärsom och
ger ekonomisk bonus för barnafödande. Genom detta går han emot de judiska intressena bakom
folkmordsplanen. Måhända kommer Putin att röja samma öde som John F. Kennedy, när han dels
försökte hindra att Israel fick tillgång till atomvapen, dels gav order om att USA skulle kringgå de
judiska intressen som kontrollerar USA:s penningutgivning, och börja trycka egna dollarsedlar.
Bilden t.h. visar hur 'paraplymannen' just skjutit en bedövningspil i halsen på JFK (denne tar sig
mot halsen) och hur hans kollega i mordteamet signalerar till skyttarna att avlossa skottsalvor.
Man kan undra hur FN kan komma fram till sådan exakthet i sin uppskattningar av invandringsbehov, även i det fall det inte skulle handla om en överlagd plan. Helt säkert skulle
de låga födelsetalen lätt kunna vändas med lämpliga stödåtgärder för familjer. Lika uppenbart är att bidraget av främmande gener inte skyddar vårt genetiska arv, utan möjliggör
dess försvinnande. Det enda syftet med dessa åtgärder är att helt förvränga Europas folk,
att förvandla oss till en grupp människor utan nationell, historisk eller kulturell sammanhållning. I korthet, utgjorde och utgör fortfarande Kalergiplanens direktiv, grunden för officiell regeringspolitik i syfte att genom massinvandring begå folkmord på Europas folk. G.
Brock Chisholm, tidigare chef för WHO (FN:s världshälsoorganisation), visar att han har
lärt sig läxan från Kalergi väl, när han säger: "Vad folk överallt behöver göra, är att begränsa barnafödande och främja blandäktenskap (mellan olika raser)”. Detta syftar till att skapa
en enda ras i en värld som kommer att styras av en central myndighet.

Slutsatser
Om vi betraktar situationen , tycks Kalergiplanen till
fullo hålla på att förverkligas. Vi står inför Europas
sammanslagning med tredje världen. Hemsökelsen av
icke rasrena äktenskap producerar varje år tusentals ungdomar av blandras:. 'Kalergis barn'. Under det dubbla
trycket från desinformation och humanitär idioti, propagerat genom gammelmedia, har européerna lära sig att ta
avstånd från sitt ursprung, att förneka sin nationella identitet.
Bilden: Ett av 'Kalergis' barn. Obs. att den kände golfspelaren och hans svenska f.d. fru på bilden,
sannolikt är helt omedvetna om Kalergis folkmordsplan och sin egen roll i denna.
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Globaliseringens lakejer försöker övertyga oss om att förnekande av vår identitet är en
progressiv och humanitär handling, att 'rasism' är fel, eftersom de vill förvandla oss alla till
blinda konsumenter [av deras lögner]. För att motverka detta, är det nödvändigt, nu
mer än någonsin, att väcka européernas revolutionära glöd. Alla måste bli medvetna
om denna sanning, att syftet med den europeiska integrationen är folkmord. Vi har inget
annan möjlighet, alternativet är nationella självmord. Ver.06
--Tack för tipset Mark!

Relaterade artiklar (ej översatta):
Ännu en gång, Barbara Spectre avslöjar den judisk-illuminatiska planen
Tack vare feminism, födelsetal rejält under ersättningsnivåerna
"Italien, ett döende land"

Första kommentar av CR:
Det största hindret den vita rasen möter avseende förhindrande av dess utplåning, är det
faktum att, generellt sett, vita människor har förlorat viljan att föda barn. Här i Ottawa, är de
flesta vita kvinnor som fött barn, antingen tillsammans med en gammal välbeställd vit man
eller med en svart man. Faktum är att när min första son föddes, fanns inga vita kvinnor i
förlossningsavdelningen på sjukhuset. Alla var färgade med undantag för en arabisk dam.
Det verkar som om en hel del vita människor är övertygade om att världen är överbefolkad
och att de gör mänskligheten en tjänst genom att inte skaffa barn, eller också är de så
fångade i sin materialistiska sorglösa livsstil och ser barn som mer av en börda än något
annat.
Människor som skuldbelägger invandrarna har själva fel de också. De flesta invandrare
föredrar, om det var möjligt att leva bekvämt, att bo [kvar] i sina hemländer, och kom ihåg
att det var européer som koloniserade världen, inte tvärtom. Med detta menar jag inte att
allmänheten skall betala för aristokratins och monarkiernas gamla synder - som vi får göra
med deras [ekonomiska] skulder - men kanske de som är upprörda över invandringen [i
stället] bör rikta sin ilska mot de som exploaterar de länder som människor lämnar. Du kan
verkligen inte kan klandra människor för att de vill lämna den svåra situationer de lever i,
och det avståndstagande eller fientlighet du vill rikta mot dem är ingenting jämfört med det
våld och den fattigdom som de lämnade i sina hemländer. Levnadsstandarden för 'medelklassen' i de flesta länder, ligger långt under fattigdomsgränsen i västvärlden.

8

Coudenhove-Kalergi-planen -

Folkmordet på Europas invånare

Noteringar: (Översättaren)
Artikeln översattes först till engelska från italienska språket. Dess översättare kommenterade angående varför Kalergi dragit upp folkmordsplanen för Europa, och där judar skall bli
styrande över de undermänniskor han vill skapa, men kom inte upp med några trovärdiga
svar. Mer logiskt kan det handla om flera sammanfallande motiv bakom folkmordsplanen.
Det kan ha att göra med Kalergis familjebakgrund som sträcker sig till en av bysans kejsare, d.v.s. han kan ha agerat enl. gamla nedärvda planer för makthegemoni. En andra
faktor är hans nära samröre med judism, genom giftemål med två st. judinnor. En tredje,
det fördömmande, nedvärdering etc., som både hans mor och han själv fick utstå p.g.a.
sina 'bland'-äktenskap. Det är också sannolikt, när väl Kalergis plan hade kläckts och blivit
känd, att mäktigare kafter än Kalergi (Illuminaterna-Judaism) anammade planen och tog
över dess genomförande.
En annan viktig komponent bakom 'massimporten' av maximalt främmande kulturer, som
muslimer, är sannolikt att företeelsen också maximerar möjligheten för mörkerkrafterna att
etablera diktaturer genom exploatering av etniska motsättningar (upplopp, inbördeskrig),
något som i sin tur sammanfaller med satanisten Albert Pike's plan om tre st. världskrig.
En sak att hålla i minnet är att FN:s definition för folkmord drogs upp först ca. 25 år efter
Kalergis 'folkmordsplan'. Dvs. Juridiskt handlade det inte om folkmord när planen drogs
upp, utan om etnisk rensning. Eftersom samma intressenter som genomfört planen också
styr FN, kan vi förvänta oss att FN:s konvention om folkmord snart skrivs om, dels för att
skydda fullbordandet av planen, dels för att skydda förövarna. Se bilaga 1 och 2 nedan.
1. Boken ”The World Order - A Study in the Hegemony of Parasitism” av Eustace

Mullins 1984, beskrivs Kalergifamiljens relation till en av Bysans kejsare:
Kapitel 8: THE RULE OF THE ORDER
Den parasitiska klassens historia och dess teknik för kontroll
Coundenhove Kalergi nämnde i sin
självbiografi att han hade finansierats
av Rothschilds och Warburgs, och i
USA, av Paul Warburg och Bernard
Baruch. Han var i kontakt med familjen
Thurn und Taxis. Hans farfar, greve
Francis Coudenhove-Kalergi, Österrikes ambassadör i Paris, hade gift sig
med Marie Kalergi 1850. Hon var en av
Europas rikaste arvtagerskor, härstammande från den bysantinske kejsaren
Nikeforos II Fokas. År 1300, då Venedig
var den dominerande makten i MedelMarie Kalergi.
Nikeforos II Fokas.
havet, hade Alexios Kalergis undertecknat fördraget som gjorde Kreta till en besittning under Venedig. En nylig premiärminister i Grekland, Emmanuel Tsouderos, var en Kalergi.
http://www.whale.to/b/mullins47.html
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2. FN:s konvention om folkmord
Kommentar till artikeln från grekiska Gyllene Grynings hemsida:

4
Nationalist4UK 3 JANUARI 2013 vid 12:34
Massinvandring innebär folkmord på den vita [rasen]. De regeringar som uppmuntrat
massinvandring till vita nationer står i allvarlig strid till FN:s konvention av 1948 om
förebyggande och bestraffning av brottet folkmord.
Artikel II: I denna konvention, definieras folkmord som någon av följande handlingar som
begåtts med uppsåt att förstöra, helt eller delvis, en nationell, etnisk, rasmässigt eller
religiöst bestämd grupp, som sådan:
(A) att döda medlemmar av gruppen;
(B) orsaka svår kroppslig eller psykisk skada för medlemmar av gruppen;
(C) att uppsåtligen påtvinga folkgruppen levnadsvillkor, avsedda att medföra, helt el.
delvis, dess fysiska undergång;
(D) att genomföra åtgärder avsedda att förhindra barnafödsel inom gruppen;
(E) att med våld överföra barn från gruppen till en annan grupp.
Artikel III: Följande handlingar ska vara straffbara:
(A) folkmord;
(B) stämpling till folkmord;
(C) direkt och offentlig uppmaning till folkmord;
(D) försök till folkmord;
(E) medhjälp till folkmord.
Artikel IV: personer som begår folkmord eller någon av de andra rättsakter som räknas upp i
artikel III skall straffas, oavsett om de är konstitutionellt ansvariga styresmän, offentliga
tjänstemän eller privatpersoner.
Kommer det sionistiskt kontrollerade FN att ta notis om den här lagen som de själva skapat?
Syftet med NWO (den nya världsordningen) är att döda vita människor!
Jag tolererar inte vad som händer i mitt land!
http://golden-dawn-international-newsroom.blogspot.ca/2013/01/the-coudenhove-kalergiplan-genocide-of.html
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