„Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok…” (Lk 10, 19)
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Székely Tibor: Gondolatok
„Az Idők jelei” kiadvány
„Migráció” c. fejezetéről
A 2015. évben felgyorsuló – most már mondhatjuk – újkori népvándorlás fő célpontja Európa.
1. A feltartóztathatatlan népvándorlás okai a következők:
-

a Közel-Kelet térségében és Afrikában a belső törzsi, vallási ellentétek, majd a kirobbant
belháború kívülről való leverése fegyveres erővel. Az ezután következő idegen hatalom csak
növeli az országok kiszolgáltatottságát társadalmi, gazdasági csődöt okozva,

-

az afrikai fekete népesség demográfiatúltengése miatt életterük csökken,

-

Afrika ősnépessége a gyarmatosítás miatt képtelen volt a fejlődésre, termőterületeik közel
60 %-a kihasználatlan,

-

a kialakult kritikus társadalmi, gazdasági állapotokat kihasználva, kívülről szervezetten,
hatalmas tőkebefektetéssel külső körök célul jelölik meg Európát mint a mindent megváltó új
hazát,

-

vallási alapok felhasználása, hiszen a Korán a világ megtérítését írja elő,

-

a terrorista Iszlám Állam létrehozása.

Mindezen motivációk végsőkig elszánttá tették ezeket a népeket, és vallási, valamint egyéb ellentéteikkel
terhelve együttesen, nagy tömegben hagyják el hazájukat.
2. Európa elárasztásának célja
A megtévesztett tömegek felé annak az illúziónak a közvetítése, amely szerint Európában kényelmes,
gondtalan életet élhetnek sok pénzzel stb. mint cél lebeg előttük.
Az európai népesség kiöregedése, lélekszámcsökkenése az első pillanatban indokoltnak láttatja a lakosság
számának növelését, ami beilleszkedéssel, munkavállalással jár.
Egy bizonyos határ felett azonban a gazdanép kisebbségbe kerül, a termelés hatékonysága csökken, a
bevándorlók átveszik a hatalmat, a fehérekkel irányíttatják az üzemeket, mezőgazdaságot, szolgáltatásokat. A
kereszténység elsorvad az iszlám terjedésével.
A vegyes házasságok utódaiként egy kulturálisan keverék népesség válik általánossá, amely könnyen
irányítható.
3. Védekezés a kultúra- és népességváltozás ellen
Átmenetileg lehet védekezni a határok lezárásával nemzetállami szinten, de csak együttműködve több
állammal.
Ebben az irányban halad kormányunk is, egyetértésben a visegrádi négyekkel. Amennyiben sikerül egy
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áthatolhatatlan határzárat létesíteni az Északi-tengertől dél felé, akkor az első lépést már megtettük.
Ezután a közép- és kelet-európai országokkal, főleg Oroszországgal mint nagyhatalommal gazdasági,
kereskedelmi, védelmi szövetség megkötése válik szükségessé.
Ezzel a kereszténység fennmaradása is biztosított, hiszen a szekularizáció ezekre az országokra kisebb
mértékben jellemző, mint a nyugatiakra.
4. Jelenlegi helyzetkép
Németország, amely mint célpont reklámozza önmagát a népvándorlás felé, lassan elveszíti önrendelkezési
képességét. Franciaország szintén csak idő kérdése, hogy megszűnjön keresztény kultúrájú állam lenni, ennek
van kitéve a többi nyugat-európai ország is (Svédországgal az élen).
Fentieknél a már bevándoroltak száma és a további népözön alapján megállapítható, hogy a nyugat-európai
kultúra, a kereszténység és államiság visszafordíthatatlanul elveszett.
Jelenleg már csak formálisan működnek, az EU a széthullás határán van.
A gazdaság még működik, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok élnek mindaddig, amíg a népességek
elnyomorodása a gazdaságot is csődbe nem viszi.
A közép-, kelet-európai országok még sikeresen ellenállnak a fegyvertelen(?) megszállásnak. Ebben vezető
szerepet hazánk játszik Orbán Viktor reális, józan politikája eredményeképpen.
Nem elhanyagolható, hogy Brüsszel fenyegetései mellett a hazai magyarellenes média, a keresztény egyházak,
köztük a katolikus egyház vatikáni felső vezetésének egy részébe is behatoló globalista körök (lásd: Benedek
pápa lemondatása) bomlasztó hatásúak, és néha nehéz helyzetbe hozzák hazai papságunkat is.
Összefoglalva, fenyegető nemzetközi helyzetünk miatt nagy szükség lenne egy pártoktól független, teljes
társadalmi összefogásra nemzetünk megmaradása érdekében.
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