...essa é de lá dos bancos escolares, antigo conhecido, mas parece que
muitos não aprenderam ou já esqueceram, então, por isso vamos repetir...
tudo isso já estava previsto nos PROTOCOLOS DOS SABIOS DO SIÃO,
livro em que os judeus proclamam seus planos para domínio do mundo.

DECÁLOGO DE LENIM
Em 1913, foi escrito por Lênin (judeu) o "Decálogo" que apresentava ações
táticas para a tomada do Poder. Qualquer semelhança com os dias de hoje,
não é mera coincidência.
Tendo a História sido totalmente manipulada, principalmente pela mídia que
hoje praticamente está em poder do sionismo internacional, se encarregou de
pôr fim à questão ideológica, a meditação dos ideais, então preconizada,
poderá revelar assombrosas semelhanças com os dias de hoje, senão
vejamos:
DECÁLOGO DE LENIM: (tudo previsto nos Protocolos)
1.. Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual;
2.. Infiltre-se e depois controle todos os veículos de comunicação de
massa;
3.. Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a
discussões sobre assuntos sociais;
4.. Destrua a confiança do povo em seus líderes;
5.. Fale sempre sobre Democracia e em Estado de Direito, mas, tão logo
haja oportunidade, assuma o Poder sem nenhum escrúpulo;
6.. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público; coloque em
descrédito a imagem do País, especialmente no exterior e provoque o pânico
e o desassossego na população por meio da inflação;
7.. Promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do País;

8.. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas
não os coíbam;
9.. Contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da
crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares (agentes)
infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não-comunistas,
obrigando-os, sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for de
interesse da causa socialista-bolchevista (linha judaica);
10.. Procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo, para
que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível
qualquer resistência à causa...
(LEMBRE-SE: Qualquer semelhança...
NÃO é mera coincidência...)

Agora vejamos: O que a maior parte das pessoas não sabe e não atinou para o
detalhe de que quando a União Soviética estava em seu apogeu, e Mao
acabara de tomar o poder na China, o então primeiro ministro Nikita Kruschov
o chamou para dar-lhe os parabéns. Agora, disse ele, nós estamos em
condições de unirmo-nos para a tomada do resto do mundo.
Então, reflita...
NÃO É EXATAMENTE ISSO O QUE ESTÁ ACONTECENDO ?

