Do widzenia Europa - to USA
otworzyła puszkę Pandory.
Krzysztof Puzyna, wtorek, 2 lutego 2016
Główne źródło: http://iddd.de/pan.pdf

Nowe Fakty naświetlające prawdziwe przyczyny wędrówki ludów w 2015 roku w
Europie. Angela Merkel: "Wir schaffen das!"- My to osiągniemy!

W noc sylwestrową z 31grudnia na 1 stycznia 2016 roku nastąpiły na placu
dworcowym, przed katedrą w Kolonii (Kölner Dom), w tłumie około 15002000 migrantów, głównie z Maroko i Algierii, zbiorowe napady, a także gwałty
na niemieckich dziewczynach. (Do dnia 20 stycznia policja w Kolonii
zarejestrowała 809 zgłoszeń, w tym 521 na tle seksualnym, reszta to kradzieże,
rabunki, pobicia)
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200 policjantów przyglądało się tradycyjnej zabawie, zwanej taharrush
afrykańsko-arabskiego motłochu, polegającej na zbiorowych gwałtach,
rabunku, czy okaleczaniu kobiet nożami. Policja podobno bała się wejść w
tłum, gdyż Arabowie używali noży o dwustronnych ostrzach. Niemieckie mass
media poinformowały dopiero 4 stycznia o zdarzeniach w Kolonii, na placu
przed katedrą Kölner Dom.

Wtedy o tych wydarzeniach wiedziała już nie tylko Polska i Europa, ale cały
świat.
Przyszło mi do głowy, że tych Afrykanów i Arabów jest faktycznie dużo, a nie
jesteśmy w Afryce. Dlaczego zbierali się we wszystkich większych miastach
Niemiec i napastowali kobiety? Zarejestrowano masowe ataki seksualne na
kobiety w nocy sylwestrowej w Berlinie, Stuttgarcie, Hamburgu, Kolonii i
dalszych miastach. W Hamburgu do 20 stycznia zgłoszono 351 ofiar
seksualnych napaści.
O co więc właściwie chodzi z tą migracją?
Zaintrygowały mnie wypowiedzi odnośnie obozów dla migrantów:
Kanclerz Angela Merkel:, Ale to muszę też powiedzieć, że my nie jesteśmy w
stanie przyjąć wszystkich ludzi, którzy żyją od 25 lat w obozach dla uchodźców
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w Libanie (1) 1
Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy do spraw bezpieczeństwa Profesor
Andrzej Zybertowicz:.. Wg dostępnych informacji, jednym z tych guzików,
który spowodował jakby skokowe przyśpieszenia tych ruchów, było
wstrzymanie, nagłe wstrzymanie finansowania dla obozów dla uchodźców,
które byłby w krajach regionów w tym, w Turcji, że organizacje, które się
opiekowały, zabezpieczały logistycznie, jakby w trybie nagłym to wstrzymały.
Wg doradcy Prezydenta Dudy, Profesora Zybertowicza to Rosja zmusiła
organizacje do zaprzestania finansowania.. (2)2

1

- Wypowiedź Kanclerz Angeli Merkel z 15 lipca 2015 r.

http://idb.prawynurt.pl/polityka/opinie/dlaczego-palestynka-reem-po-sowach-kanclerz-merkel-sierozpakaa,2254.htm lub tu:
http://iddd.salon24.pl/659511,dlaczego-palestynka-reem-po-slowach-kanclerza-niemiec-merkel-sie-rozplakala
, "Ale to muszę też powiedzieć, że my nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich ludzi, którzy żyją od 25 lat w
obozach dla uchodźców w Libanie, gdyż my mamy bardzo, bardzo dużo uchodźców przyjeżdżających
bezpośrednio z obszarów objętych wojną."
2
Telewizja Republika - prof. Andrzej Zybertowicz - Wolne Głosy 2015-09-25
https://youtu.be/A47St2hGEP4
[00:, 05: 45] Ale zastanawiam się czy motyw aneksu, czy motyw zbioru zastrzeżonego w IPN-ie, czy to są te
motywy, które w obecnej sytuacji w Polsce są najważniejsze?
O wiele ważniejsze od tych dwóch kwestii jest to: Na ile nasze służby posiadają zdolność dostarczania
kierownictwu państwa, prezydentowi, premierowi i ministrom informacji niezbędnych do reagowania w tej
płynnej sytuacji. Na ile nasze służby na przykład są w stanie przedstawić wiarygodną odpowiedź na następujące
pytanie:
Do jakiego stopnia obecna fala wędrówki ludów ma charakter procesu spontanicznego, który zaistniał w efekcie
splotu rozmaitych zdarzeń cząstkowych, a na ile może mieć elementy przemyślanej strategii Moskwy
zaatakowania Unii od podbrzusza.
Redaktor, pytanie: To Moskwa nacisnęła guzik, który uruchomił proces, który rozbił Unię Europejską?
Zybertowicz: Wg dostępnych informacji, jednym z tych guzików, który spowodował jakby skokowe
przyśpieszenia tych ruchów, było wstrzymanie, nagłe wstrzymanie finansowania dla obozów dla uchodźców,
które byłby w krajach regionów w tym, w Turcji, że organizacje, które się opiekowały, zabezpieczały
logistycznie, jakby w trybie nagłym to wstrzymały. [00:07:18]
Otóż, gdybyśmy mieli dobry wywiad, ale także, oczywiście wywiad takiego kraju jak nasz, nie jest w stanie
działać w skali globalnej. Można mieć w ogóle wątpliwości, co, do jakości wywiadów krajów zachodnich i ich
pozycji operacyjnych w krajach Bliskiego Wschodu, oczywiście pomijając Izrael. To powinien, wyłonić się obraz,
czy możliwe jest, że Rosja zaatakowała bronią migracyjną unię europejską?
Redaktor: mamy, zatem taki obraz?
Zybertowicz: Wg tych informacji, które są dla mnie dostępne, jesteśmy w sferze niepewności. [00:07:53]
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Minister Obrony RP Antoni Macierewicz:. Nie wiem, czy jest to wynik
kłopotów związanych z katastrofą imigracyjną, którą przecież spowodowały
właśnie Niemcy. (3)3
Jakie są, więc przyczyny fali migrantów, przelewającej się od wiosny 2015 roku
przez Europę? Dla mnie jest jasne, problemy z afrykańskimi migrantami były
już od dawna, ale takiego kryzysu nie było. Dopiero wypędzenie uchodźców z
obozów spowodowało migracyjne tsunami.
Fala migracyjna została wymuszona w kierunku Europy. Ani wcześniejsze
wojny na Bliskim Wschodzie, ani wojna NATO z Jugosławią nie spowodowały
takiego zamieszania i bezradności Europy, czy administracji niemieckiej, jakim
jest aktualny potop z Afryki, Bliskiego Wschodu i Afganistanu. Pierwotne
przyczyny wymuszenia, są wg mnie takie same jak przy poprzednich falach
emigracji: wyzysk państw afrykańskich przez Zachód i Chiny, sprzedaż broni
Arabom przez USA i Niemców, zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą przez
globalne koncerny, wojny na Bliskim Wschodzie oraz przemyt ludzi przez
granice unii.
Nowe fakty w aktualnej fali migrantów to:
Zainicjowanie prawdopodobnie przez NSA, przy pomocy Facebooka "Wiosen
Ludów" od Tunezji po Egipt. W ramach tych "wiosen" zostały zburzone przez
wojska USA, Francji, Wielkiej Brytanii i Arabii Saudyjskiej- państwowości
Tunezji, Libii, Egiptu, Algierii, Jemenu, Iraku i Syrii. Zostały pogrzebane
wszelkie szanse na normalne życie, zniszczono wszelkie dostępne oazy
3

Antoni Macierewicz o nagonce na Polskę (14.01.2016)
https://youtu.be/BHBFkx93JAc
[00: 05: 09] Nie wiem, czy chodzi o wewnętrzną walkę i spór z Panią Merkel. Na przykład, bo przecież łatwo
zauważyć, że ośrodek rządowy odżegnuje się od tych napaści na Polskę. Nie wiem czy jest to wynik kłopotów
związanych z katastrofą imigracyjną, którą przecież spowodowały właśnie Niemcy. Nikt inny nie doprowadził
do tej wielkiej wędrówki ludów i tego wielkiego zagrożenia, przed którym stanęła cała Europa, jak właśnie, jak
właśnie Niemcy. A więc nie wiem czy nie chodzi po prostu o odsunięcie od siebie uwagi, uwagi całej Europy. Ale
wiem, że robią to Niemcy. I wiem jeszcze, że skutkiem jest dążenie do osłabienia pozycji polskiej w NATO, w
zachodnim systemie bezpieczeństwa.
Muszą sobie zdawać wszyscy, którzy wspierają tę nagonkę na Polskę. W ten sposób nie bronią one praw
obywatelskich, bo one nie są w Polsce zagrożone. W ten sposób naprawdę prowadzą do zagrożenia
bezpieczeństwa państwa Polskiego. [00:06:18]
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wolności, porządku i pracy w Afryce Północnej i na Półwyspie Arabskim.
Przy inicjacji wędrówki ludów na Europę, nowe czynniki to:
- Dywersja internetowa NSA na Facebooku. Moim zdaniem USA jest wrogiem
silnej Unii Europejskiej, gdyż Fed widzi w walucie Euro i strefie Euro,
zagrożenie dla dolara.
- Za Merkel postawiły się jak mur nie tylko niemieckie kręgi gospodarcze, które
od 10 lat trąbią, że potrzebują więcej obcych sił roboczych, gdyż Niemcy
starzeją się, słabo się rozmnażają i nie mają zapewnionego finansowania
przyszłych emerytur i rent. Za Merkel stoją też międzynarodowe kręgi
finansowe. 22 Stycznia Mario Draghi w Davos: migranci są wyzwaniem i
szansą dla Europy. Wydatki na emigrantów ożywią koniunkturę w Europie,
będą najlepszym programem inwestycyjnym na lata.
- W zeszłym roku zaczęło się w obozach dla uchodźców szeptanie, że są
potrzebni w Europie: Szwecji, Niemczech, Danii. Mogą dobrze zarobić i żyć
jak w raju nawet bez pracy. Nie uważam, że można cały marketing szeptany
zwalić na bandy zarabiające na przemycie ludzi do Europy.
- Cały świat obiegły selfies z Merkel, pokazujące, że obcy są w Niemczech mile
widziani.
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- Dalszymi istotnymi czynnikami zajmę się po wprowadzeniu dydaktycznego
przykładu:
Przykład.
Wiemy z doświadczenia, że gdy po silnych opadach, grozi wylanie rzeki i
zalanie np. przedwrocławskich rezydencji, np. Pana byłego Prezydenta
Wrocławia Bogdana Zdrojewskiego, to poświęca się całe wielkie miasto, by
ratować swój majątek i swoich znajomych.
Zdrojewski mając władzę, by zmniejszyć poziom rzeki, mógł otworzyć wały
powodziowe w dorzeczu górnej Odry. Wtedy woda by się wylała jak do
zbiornika retencyjnego, na Jeszkowice i Łany, co uratowałoby Wrocław. A tak
to fala powodziowa się spiętrzyła i przedarła do centrum Wrocławia.
W przypadku aktualnej fali migrantów w Europie, zbiornikami retencyjnymi
są obozy dla uchodźców w Turcji, Libanie, Grecji, Włoszech itd. Ludzie mieli
w nich zapewnione środki do życia, bez przymusu pracy.
Siedzieli, więc w nich, bez perspektyw na lepsze życie, ale w spokoju, niektórzy
nawet już od 25 lat, jak powiedziała Pani Merkel.
Wymuszenie tsunami migracyjnego z obozów w kierunku Europy, nastąpiło
dopiero na wiosnę 2015. Znalazłem dowody, że te otworzenie "zbiornika
retencyjnego z migrantami", nastąpiło poprzez koordynowane
wstrzymanie środków finansowych.
Wszelkie prywatne składki i oficjalne państw członkowskich dla obozów dla
uchodźców koordynuje organizacja UNHCR przy ONZ-cie.
W wersji profesora Zybertowicza, to Rosjanie tam działają, czym pokazał, że
mówiąc to nie miał wtedy pojęcia o strukturach pomocy uchodźcom. Gdy nie
wiedział, to, po co się wypowiadał?
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Znając niekompetentne, antyrosyjskie nastawienie profesora w sprawie tzw.
bezpieczeństwa energetycznego, przyjrzałem się rocznym bilansom UNHCR,
nie tylko by ustalić główną przyczynę wędrówki ludów z obozów dla
uchodźców, w Libanie, Turcji, Iraku, Grecji itd. w roku 2015, ale aby zobaczyć,
jak to jest ze składkami Rosji? Obiektywnie, bez propagandy Zybertowicza,
który nawet nie powiedział, że obozy są koordynowane przez ONZ, a Polska
też płaci składkę.
Po sprawdzeniu dokumentów, widać, że jakby pod wpływem siły wyższej, a
raczej rozkazu od CIA, Unia Europejska, USA oraz poszczególne kraje UE,
dramatycznie zmniejszyły w stosunku do roku 2014 (stan na 18 września
2015) składki na UNHCR o 576.283.364 USD, czyli o więcej niż o 0,5 miliarda
dolarów! Jest to bilans UNHCR na 18 września 2015 roku. Patrz poniżej w
załącznikach tabelę nr 4.
Wg UNHCR na Centralną Europę, Stany Zjednoczone wpłaciły dopiero w
połowie grudnia 2015 roku 3 mld USD.
UNHCR dysponowała przez przynajmniej pierwsze 9 miesięcy roku 2015, a
praktycznie przez cały rok 2015 sumą mniejszą od tej w roku 2014, o
więcej niż 0,5 miliarda dolarów!
Dane z bilansu UNHCR na 18.09.2015 i bilansu UNHCR 2014
są tylko potwierdzeniem sygnałów o braku pieniędzy i głodu w obozach
UNHCR, w reportażach- wywiadach, które przeprowadzili reporterzy ARD
lub ZDF z pracownikami UNHCR w obozach dla uchodźców w Turcji, Iraku i
w Afryce, gdzieś na przełomie styczeń/luty 2015.
Świadkowie z obozów- pracownicy UNHCR, tak bali się o swoje stanowiska,
że odpowiadali tyłem do kamery, dodatkowo mając zasłonięte głowy. To oni
informowali o głodzie, dane o składkach na UNHCR, ten stan tylko
potwierdzają.
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Niestety nie znalazłem w Internecie oglądanego przeze mnie reportażu TV.
Znalazłem jednak dalsze sygnały na stronie UNHCR z 2 lipca 2014 roku 4
Cytowane przez dyskutantów "wykopu" dane z wykresów strony UNHCR
zamieszczam też, gdyż pokazują one stan kasy UNHCR po aktualizacji 15
stycznia 2016 roku (Last update: 15-JAN-2016), czyli po uwzględnieniu wpłat z
grudnia. Uwzględnienie późniejszych wpłat po 18 września 2015 roku, jak
USA w połowie grudnia 2015 roku, nie nadaje się do ilustracji skutków braku
pieniędzy w kasie UNHCR w roku 2015. Te uwzględnienie tylko zaciemnia
warunki panujące przez przynajmniej pierwsze 9 miesięcy roku 2015 w
obozach dla uchodźców UNHCR. Manipulacja posłużyła agentom wpływu
zwanych przeze mnie hamulcowymi do ośmieszenia wyników i wniosków tej
pracy. Agentura CIA działa!
Zaniżenie składek, wygląda jednak na zmowę, spisek, ale nie ze strony
rosyjskiej. Rosja, patrz poniżej, płaciła te same składki roczne w wysokości 2
milionów $, w latach 2014 i 2015. Nawet gdyby Rosjanie nic nie dawali, to
brak ich składki, w tej wysokości nie miałby żadnego wpływu na zachowanie
się uchodźców obozach.
Dopiero pozbawienie UNCHR - organizacji opiekującej się uciekinierami
dofinansowania w wysokości ponad 0,5 miliarda dolarów, spowodowało
zmniejszenie racji żywnościowych, pitnych i głód w obozach!
Jest to logiczne, potwierdzone, jak powyżej napisałem:
1. danymi o składkach państw członkowskich ONZ z 2014 i 2015 roku,
2. Artykułem na stronie UNHCR " Zusätzliche Finanzierung für Nahrungsmittel
akut nötig, 02 Juli 2014" z lipca 2014 roku, patrz powyżej przypis 4,
3. Moimi wskazówkami na przynajmniej jeden reportaż w telewizji niemieckiej,
który oglądałem.
4

Gegenwärtig sieht sich ein Drittel.. Tłum.: Aktualnie jedna trzecia uchodźców staje w obliczu
skrócenia ich racji żywnościowych. Dla uciekinierów z Czadu, wynosi ono nawet do 60 procent! Dla
450000 uciekinierów w obozach (przyp. tłumacza: UNHCR) Republiki Środkowoafrykańskiej, w
Czadzie i w Południowym Sudanie cięcia w zaopatrzeniu wynoszą przynajmniej 50 procent! Dla
dalszych 338000 uchodźców w obozach Liberii, Burkina Faso, Mozambiku, Ghanie, Mauretanii i
Ugandzie cięcia (racji żywnościowych) wynoszą pomiędzy 5 i 43 procent
To USA otworzyła puszkę Pandory  kpuzyna@gmail.com  2016-02-02  Krzysztof Puzyna  Strona 8 z 21

Do widzenia Europa - to USA otworzyła puszkę Pandory.

Wzmacniają tezę o zamierzonym działaniu wypchania uchodźców do Europy
4. Informacje na Twitterze i Facebooku, oraz przez komórki, dokąd migranci
mają jechać. Na początku, aż się fala nie usamodzielniła, to musiał ktoś im te
pomysły z oddaloną Szwecją, czy Niemcami wrzucać na Facebooka.
5. Do tego cytowana praca ze strony ONZ: " Replacement Migration: Is It a
Solution to Declining and Ageing Populations?" patrz poniżej.
- Dlaczego Unia Europejska i USA wypędziła ludzi głodem z obozów i teraz
ukrywają ten fakt?
- Dlaczego Zybertowicz plecie bzdury pomimo stanowiska "doradcy" i
"profesury"?
- Dlaczego Macierewicz widzi "winę" tylko u Niemców?
Tu parę logicznych odpowiedzi, bez prania mózgu przez pachołków USA o
winie Rosji, czy Niemiec.
Widać, że Zybertowicz, czy Macierewicz boją się wymieniać swoich sponsorów
i władców z ambasady USA w Warszawie. To oni sterują marionetkowymi
rządami Polski od 1989 roku i Unii
Jakie są przesłanki, że chodzi o posunięcia USA?
Są te z Ukrainy (- zainstalowanie rządu żydowskich oligarchów na Ukrainie
przez ambasadę USA w Kijowie - Amerykanie sami się ostatnio tym
pochwalili).
Dowody z Polski są liczne. Np. Ludzie ze zgorszeniem odnotowują błaganie
Andrzeja Dudy o rozbudowanie okupacji Polski przez wojska NATO, w
praktyce chodzi o dywizje niemieckie! Do tego Polska w przeciwieństwie do
Niemiec nic, a nic nie zarabia na amerykańskich bazach w Polsce. USA
dzierżawią ziemię pod bazy w Polsce nieodpłatnie, Niemcom za dzierżawę
płacą. Nawet artykuły dziennej potrzeby Amerykanie sprowadzają z Niemiec!
A co Polska w USA wynajmuje za darmo? Chciałbym to wiedzieć!
W moich oczach Andrzej Duda zdyskwalifikuje się dopiero wtedy, jako
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Prezydent Polaków i Polski, gdy w tej swojej skakance na obietnicach
wyborczych z roku 2015, skusi i nie sprostuje żydowskich kłamstw o Jedwabne.
Będę bardzo rozczarowany, gdy nie zrobi tego w okresie 200 dni. 200 dni od
rozpoczęcia przez niego urzędu Prezydenta minie 20 lutego 2016 roku.
Ostatecznym terminem - "deadline", zamierzam być cierpliwy do tej daty, będą
w dniu 10 lipca 2016 roku, obchody 75 rocznicy niemieckiej zbrodni w
Jedwabnem. W tym dniu zdrowy Prezydent dr Andrzej Duda nie będzie miał
wyjścia, będzie musiał zająć stanowisko wobec kłamstw Grossa i dalszych
antypolskich żydowskich ataków!
Polecam wystąpienie Dudy w dniu 10 lipca wszystkim Polakom- w tym dniu
zobaczą, jak w lustrze, albo Polskę Niezwyciężoną i Patriotyczną, albo własne,
głupie, okrągłe, zrobione w pseudokatolickie jajo, obrzezane ryje.
Nowe przesłanki z Niemiec.
Widocznym dowodem zamordyzmu USA w Niemczech stała się publikacja
WikiLeaks o selektorach i reakcja na to odkrycie w Niemczech. W roku 2015
wyszło na jaw, że rządy niemieckie nie mają rzeczywistego zwierzchnictwa nad
własnymi służbami.
To NSA i CIA, a więc służby amerykańskie, dyrygują i używają służb
niemieckich do kontroli i szpiegowania Niemiec i Europy. Niemcy na zlecenia
Amerykanów szpiegują własny rząd, niemieckie firmy i koncerny, a nawet małe
firmy. Lista obiektów i nazwisk w Niemczech tzw. lista selektorów (NSA high
priority targets for Germany) obserwowanych przez niemieckie służby na
zlecenie NSA, dla CIA, zawiera tysiące danych kontaktowych najważniejszych
osobistości niemieckiej polityki i gospodarki. Gdy uprawniona na podstawie
ustawy do kontroli służb tajnych Niemiec, specjalna komisja Bundestagu,
zażądała od służby wywiadowczej Bundesnachrichtendienst - BND listy z
"selektorami" opublikowanej, ale częściowo zaczernionej na WikiLeaks, to
BND odpowiedział, że BND musi mieć pozwolenie od Amerykanów. 5
5

https://netzpolitik.org/tag/selektorenliste/
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Amerykanie na pytanie niemieckiego wywiadu, czy wywiad niemiecki może
udostępnić ich zlecenia szpiegowania podmiotów niemieckich własnemu
rządowi? - odpowiedzieli po miesiącu krótko: "No!" - "NIE!". Dopiero
wielomiesięczna wrzawa, w lecie 2015 roku, w ramach tzw. "cyrku letniego" w
Bundestagu i w mediach spowodowała, że Amerykanie zgodzili się na jednego
przedstawiciela, wybranego z gabinetu Merkel, by on zobaczył te listy, ale bez
prawa do notowania, do wynoszenia, czy do kopiowania i opowiedział
parlamentarnej komisji kontrolnej, kogo i co w Niemczech, Amerykanie
rozkazują szpiegować służbom niemieckim - proszę zauważyć, za niemieckie
podatki!!
Dodatkowym smaczkiem tej afery jest bezczelne i bezkarne zachowanie
pracowników BND. Wbrew moratorium z 2014, zakazujące BND niszczenia
dokumentów, pracownik BND usunął przez dalszy "przypadek"6 z komputerów
segregator, zawierający emaile z kontaktami ważnych osób z 6 miesięcy, czyli
jak już w latach 2013 i 2014, kiedy niszczono sukcesywnie zamówione do
czytania dokumenty, mogące wyjaśnić, czy to służba bezpieczeństwa
wewnętrznego Verfassungsschutz (VS) zlecała organizacji nacjonalistycznej
NSU mordowanie obcokrajowców- Turków i Greków w Niemczech? ( Na ten
temat napisałem już 3 części)7
Już jest jasne, że główne decyzje koalicji rządzącej CDU/CSU-SPD, z
poparciem opozycji (Lewicy i Zielonych) zaostrzą przepisy bezpieczeństwa,
kontrolę migrantów, zwiększą oddziały policji, rozbudują sprzęt nadzorczy i
szpiegowski! W sumie zamienią Niemcy w państwo policyjne, w stanie
wyjątkowym.

6

https://netzpolitik.org/2015/live-blog-aus-dem-geheimdienst-untersuchungsausschuss-2/

(Dann sorgte K.M. für große Nervosität: Er erwähnte frei heraus, dass Mails eines halben Jahres aus seinem
Gesendet-Ordner „versehentlich“ gelöscht worden seien – das trotz des 2014 verhängten Lösch-Moratoriums
für den BND. Angeblich passierte dies bei einer Umstellung innerhalb des Mailprogrammes. Nun ist es leicht
unglaubwürdig, dass der BND keine Back-up-Strategie haben soll. Dass nach einer Beratungssitzung das Thema
nicht mehr öffentlich angesprochen werden durfte, bekräftigt den seltsamen Beigeschmack.)
7
http://iddd.salon24.pl/505670,o-mordach-podziemnej-nazistowskiej-grupy-nsu-1
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Przyszło mi do głowy, że właścicielom banków prywatnych, będących
członkami Federal Reserve System (Fed) o to chodzi.
Państwo policyjne, działające latami w stanie wyjątkowym niszczy u
mieszkańców poczucie godności osobistej i własnej suwerenności.
W roku 2006 podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Niemczech nie było
już możliwe bez kontroli służb porządkowych dotrzeć do strefy transmisji
telewizyjnej na ścianie wideo (public viewing). Ta kontrola składała się z
nieprzyjemnego obmacywania, podobnego do gwałtów na kobietach w Kolonii
m.in. z wtykaniem palców w pochwę i w odbyt.
Większość młodych ludzi w Niemczech z taką kontrolą osobistą, nie ma
trudności, nie czuje upokorzenia, przez gwałty legitymowane przepisami
kontroli. Jak bydło do rzezi, daje się obmacywać i gonić, pomimo opłaty
biletów wstępu. Taka tu tendencja.
A więc, główną przyczyną przelewającej się przez Europę fali
muzułmańskich uchodźców jest realizacja geopolitycznych celów USA przy
pomocy USA, państw członkowskich NATO, NATO, oraz różnych
muzułmańskich organizacji popieranych przez Turcję, Arabię Saudyjską
lub Iran.
Do globalnych celów USA należą:
1. Izolacja i w dalszej perspektywie przejęcie Rosji. Już raz US-Żydom i
Reganowi, przy pomocy króla Arabii Saudyjskiej udało się przejąć Rosję
(zaniżenie cen ropy, bankructwo ZSRR pod kierownictwem Michaiła
Gorbaczowa). Boris Jelzin stał się ich marionetką.
2. Ochrona parytetu dolara opartego o władzę prywatnych banków zrzeszonych
w Federal Reserve System (Fed) niszczy lub próbuje zniszczyć każde państwo i
organizację zagrażające panowaniu nad parytetem dolara prywatnej, prywatnej
organizacji Fed - rejestruję ataki ludzi Fed na strefę Euro i na organizację
BRICS. Do organizacji BRISC założonej w roku 2009, należą: Brazylia, Rosja,
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Indie, Chiny oraz Afryka Południowa.
USA to jedyne państwo, które drenuje pustym pieniądzem bez pokrycia,
kieszenie całego świata.
3. Umożliwienie władzy nad światem od roku 2020 funduszowi Blackrock? A
może jednemu z 68 miliarderów posiadających wg OXFAM w roku 2015 tyle,
ile biedniejsza połowa ludzkości- 3,7 miliardów ludzi?
Blackrock zarządza 5 bilionami dolarów, a w ciągu roku przepływają przez
fundusz 14 biliony dolarów! 1 bilion to w Europie jedynka z 12 zerami!
Przykłady: budżet USA w roku 2013 miał wydatki 3,45 bilionów $, a wpływy
2,77 bilionów $. W roku 2013 Unia Europejska za zgodą 28 państw
członkowskich, wydała 0,2 biliona $.
BlackRock, Inc. ma w swoim portfelu decydujące udziały wszystkich
największych banków i koncernów na świecie.
Szefem i założycielem funduszu inwestycyjnego Blackrock jest Żyd Laurence
D. Fink.
Aktualna migracja zaczęła się wraz z drugą zbrodniczą wojną w Iraku
rozpoczętą wbrew międzynarodowemu prawu przez Busha Juniora.
Amerykanie zniszczyli system sprzedaży ropy za Euro, ograbili z zabytków,
zatruli środowisko i zrujnowali państwo irackie. Jakby było to za mało, zatruli
(tak jak i zresztą później Serbię), na wieki cały kraj tonami amunicji uranowej,
powodując rozbicie populacji ludzi tam żyjących, oraz trwałe zniszczenie
środowiska. Nastąpił masowy wypływ ludzi z Iraku.
Prześladowanej mniejszości sunnickiej, pogrobowców Saddama Husseina,
zorganizowanych od roku 2003 w grupy oporu, w roku 2014 ich mordercy Amerykanie, umożliwili dozbrojenie się w trzecim, co do wielkości mieście
Mosul i zorganizowanie się w bandę ISIS, nazywaną pogardliwie po angielsku
państwem islamskim DAESH.
Amerykanie potrzebują sił Daesh do usunięcia Assada z Iraku i likwidacji
ostatniego przyczółku rosyjskiego na Bliskim Wschodzie.
Dlaczego imigranci idą, więc na Europę?
Jak już napisałem, potop został wymuszony zagłodzeniem uchodźców w
obozach, oraz sygnałów, że są w Europie mile widziani ( Selfies z Merkel,
otwarcie niemieckich granic dla wszelkich migrantów z Syrii, Iraku i
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Afganistanu).
Dlaczego w roku 2015?
Rozrastającym się żydowskim funduszom jak Blackrock, czy Blackstone
zagraża silna waluta Euro, Unia Europejska. Amerykanie niszczą programowo
przeciwników Dolara. W rejonach afrykańskich i Bliskiego Wschodu
zniszczono sprzedających ropę za Euro Saddam Husseina i Muammar alGaddafi. Pozostał sprzedający ropę za ruble Baschar al-Assad. Może to go
uratuje. Strefa Euro pokazała, że sama jest nieodporna i przez trudności
finansowe małej Grecji, ma się rozpaść, ale jeszcze się nie rozpadła. USA
kalkulując narodowe nastroje w większości krajów Europy zagrywa jak w
pokerze. Gdy Merkel zostanie zmuszona zamknąć granice jak Austria to nie
dojdzie już do rozwiązań europejskich, tylko narodowych większości państw
UE. Wtedy ostatecznie załamie się umowa z Schengen. Gdy Merkel nie uda się
wprowadzić kontyngentów dla krajów Europy to padnie też Unia Europejska,
padnie Euro i o to Żydom z Fed/ Blackrock/ Blackstone chodzi. Padnie,
bowiem gospodarcza konkurencja niemiecka, prosperująca przez otwarte
granice obszaru w obszarze Schengen. Dziwne jest, że taki polityk jak Pani
Angela Merkel, w wyraźny sposób popiera USA w ich destrukcyjnej roli
rozbicia Unii Europejskiej. Nie mówi się ani słowa, o tym, że wiosna ludów w
Afryce Północnej, była zainicjowana i sterowana przez służby amerykańskie
CIA i NSA oraz siły specjalne USA.
Redukcję dotacji na UNHCR przez USA, w pełni poparła Unia Europejska,
również znacznie redukując składki. Te posunięcia miały wymusić, jako
reakcję na falę migrantów rozwiązania europejskie, solidarność między
państwami, kontyngenty i w konsekwencji powstanie Państwa Europejskiego.
Angela Merkel się zaangażowała, gdyż eurokraci widzieli w kryzysie szansę, że
państwa unii skupią się wokół Merkel i oddadzą w jej ręce zarządzanie
granicami ich krajów i przepływem migrantów. Już można zauważyć, że
biurokraci europejscy się przeliczyli.
Polskim celem powinno być wymówienie traktatu z Lizbony.
Jaki to jest stan umysłu, jeżeli się dyskutuje w Strasburgu o nadrzędności
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niedemokratycznego prawa unijnego nad zmianami w polskim prawie
wykonanymi przez absolutną większość, w perspektywie niedemokratycznej,
zanegowanej w krajowych referendach wielu państw, umowy o Unii
Europejskiej z Lizbony. Tak proszę wreszcie otworzyć oczy, zdrajcy i
współpracownicy obcych służb utrzymują, że na podstawie umowy
międzypaństwowej - gdyż traktat z Lizbony to nie jest konstytucja- można mieć
wpływ na Polską Konstytucję zweryfikowaną przez cały Naród Polski!
Następnym amerykańskim atakiem na Konstytucję RP, będzie pewnie umowa
TTIP.
Przyczyny potopu ludzkiego z Bliskiego Wschodu są, więc amerykańskie i
geopolityczne: to faktycznie jest broń migracyjna, jak przypuszcza
Zybertowicz, ale użyta nie przez Rosję, tylko przez USA przeciwko Europie, by
wytworzyć chaos. USA do tej pory przyjęła tylko tych 12 tysięcy potrzebnych
przemysłowi, wykształconych, Syryjczyków.
Ameryka planuje przejęcie sterów nad światem na rok 2020, (W tym roku też
skończą się uprzywilejowane dotacje UE dla Polski.), a atak bronią migracyjną
ma przyśpieszyć wytworzenie chaosu w Unii Europejskiej. Muzułmanów
łatwiej jest przekonać do ryzykowania własnego życia i zamachów bombowych
w imię panowania Allacha i wiecznego raju. To idealni zamachowcy dla
tajnej armii USA.
Chaos wytworzony bombami, będzie potrzebny do dalszego przykręcenia
śruby ustawami kontrolnymi i kontroli wszystkiego i wszystkich. Oczywiście w
dalszym ciągu cudzymi rękoma, przy pomocy lokalnych agentów USA i
programów kontrolnych typu Indect.
Dalszym celem broni migracyjnej jest odwracanie uwagi od umów
handlowych TTIP i CETA, mających umożliwić koncernom USA i Kanady
bezpośredni dostęp do sterowania państwami UE i oficjalnego "ratowania
demokracji" w upadłych krajach Unii Europejskiej.
Z kolei Pani Kanclerz Niemiec Angela Merkel podaje, że gospodarka
niemiecka ma roczne zapotrzebowanie na 533000 nowych pracowników 8. Te
8

Wypowiedź A. Merkel dotyczy zapotrzebowania netto na podstawie pracy z 23 marca 2015 roku, na
zlecenie największego koncernu medialnego w Europie Bertelsmanna "Zuwanderungsbedarf aus
Drittstaaten in Deutschland bis 2050"
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zapotrzebowanie mogliby bez problemu pokryć, jeśli nie Niemcy to obywatele
Unii Europejskiej. Więc jej nie wierzę. Szczególnie, że rewolucja
przemysłowa 4.0 (Wg podanej 22 stycznia w dzienniku ZDF "Heute Journal" z
godziny 23 prognozy Ing Diba wydziału Economic Research z 30 kwietnia
2015) zagraża w sumie 18,3 milionom miejsc pracy w Niemczech z
prawdopodobieństwem 59 procent9. Rewolucja polega na zastąpieniu ludzkiej
pracy przez inteligentne roboty i ich współdziałanie w sieci informatycznej.
Dlatego pomysł 10 ekspertów ONZ z roku 2000: uzupełnić w ciągu 50 lat,
pomiędzy 2000-2050 zmniejszającą i starzejącą się ludność np.: Niemiec o
około 24 miliony imigrantów, (dokładnie o 487.000 na rok) by utrzymać zasób
ludzi w wieku pracy (15 do 64 lat) wydaje się na dzisiaj, być błędny, podobnie
jak i opracowanie Bertelsmann Stiftung, nieuwzględniające zniszczenia miejsc
pracy przez rewolucję 4.0

9

https://www.ing-diba.de/pdf/ueber-uns/presse/publikationen/ing-diba-economic-research-dieroboter-kommen.pdf
10
http://www.un.org/esa/population/publications/migration/migration.htm
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Otwarcie niemieckich granic, przyjmowanie z otwartymi rękami uciekinierów
wojennych z Syrii, "Refugees Welcome", selfies z Merkel, zrobiły Niemcom
wspaniały wizerunek na świecie, który będzie owocował przez dziesiątki lat. To
dla państwa i narodu niemieckiego światowy, czyszczący z brunatnej, brudnej
przeszłości drugiej Wojny Światowej marketing.
Bezpośrednich uciekinierów wojennych z Syrii, Iraku i Afganistanie można,
było przejąć bez zauważalnego kryzysu, gdyby nie ruszyli się uchodźcy z
obozów w Turcji, Libanie, Jordanii, Grecji, we Włoszech itd. Wypędzenie ich
głodem z obozów, pokazuje, że kierownictwo UE jest całkowicie pod
kontrolą USA. USA zniszczy UE w każdym aspekcie, który mu będzie
wygodny, gdyż ma wszędzie swoich ludzi. Przed tygodniem Merkel ustaliła z
Prezydentem Turcji Recep T. Erdoğanem, że za 3 miliardy Euro od Unii
Europejskiej uchodźcy będą trzymani w obozach w Turcji, czyli za około tę
sumę funkcjonowały dobrze obozy uchodźców, tylko, że to były składki z
całego świata w tym z USA, a udział UE ograniczał się do około 272 milionów
US dolarów! (Załączniki, tabela nr 3) Teraz mają to być 3 miliardy Euro, gdy
Turcy już sygnalizują, że trzy miliardy Euro to jest niewystarczające i właściwie
utrzymanie obozów już ich kosztowało dziewięć miliardów Euro!!
Zwiększając podwójnie, a nawet potrójnie składki na UNHCR Niemcy i
Unia problem z uchodźcami rozwiązałyby o wiele taniej.
Obawiam się, że i Polska będzie teraz płaciła zamiast dziesiątków tysięcy na
UNHCR, grube dziesiątki milionów na Turków. Czy będą efekty? na pewno
w kupionych mediach, ale czy w rzeczywistości? Te moje wątpliwości dotyczą
Niemiec. Proszę sobie w załącznikach poniżej popatrzeć na wybrane pozycje
rocznych sprawozdań UNHCR. Dla bardziej ciekawych polecam strony
UNHCR z pełnymi raportami.
Podsumowując:
Czasowe zaniżenie składek na UNHCR przez USA miało zainicjować i
wymusić potop uciekinierów by wprowadzić chaos do Europy, zniszczyć
solidarność unijną, obszar Schengen i rozwalić zarysowujące się struktury
państwa europejskiego.
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Czasowe zaniżenia składek na UNHCR przez Unię Europejską miało
wymusić na państwach członkowskich wspólne rozwiązania unijne,
kontyngenty uciekinierów przydzielane przymusowo przez Komisję
Europejską, prowadzące w praktyce do dalszego oddania kompetencji do
Brukseli i w rezultacie prowadzące do państwa Unia Europejska.
Czasowe zaniżenie składek przez Niemcy to rozwiązanie typowo Merkel by
wilk-USA był syty (jak na niej Obama wymusił) i owca - Unia cała. 20 stycznia
widać, że się przeliczyła, gdyż rozwiązania unijnego, prawdopodobnie m.in.
przez decyzje Austrii - (Austria: dla migrantów - do 2019 maksymalnie 127500
migrantów, a liczbę starających się w roku 2016 o azyl ograniczono do 37500.)
Węgier, Słowacji, Czech, Polski nie będzie.
3-9 miliardów Euro dla Turcji, migranci, jako zakładnicy Turcji i broń
migracyjna w rękach Turcji doprowadzą do otwarcia granic dla Turków i
dalszego semickiego zalewu Europy i zniszczenia UE. W okresie potopu
zapomniano, że też każdy z Palestyńczyków zamkniętych w Gazie, chętnie by
uciekł do Europy, a im przede wszystkim należy się azyl i wsparcie.
Czas najwyższy by zdać sobie sprawę, że głównym wrogiem Unii
Europejskiej są USA, a Niemcy zmuszane są przez nie do decyzji, które nie
leżą ani w ich interesie ani w interesie niemieckich kręgów gospodarczych i
politycznych. Amerykanom jest potrzebna słaba, zależna od nich Europa, którą
się drenuje i zamienia w lotniskowiec USA przeciw Rosji. Oczywiście to
Amerykanie powinni te 9 miliardów Euro na Turcję dofinansować, gdyż to jest
ich wojna z Rosją, a dalsi aktorzy mają funkcję pomocnicze lub zastępcze.
Niezależna Polska powinna konsekwentnie zamknąć dla semickich migrantów
granice, nie opłacać Turków, a żądać od głównego sprawcy awantur na Bliskim
Wschodzie -USA finansowych odszkodowań.
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Załączniki
Na podstawie plików Contributions to UNHCR
For Budget Year 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Contributions to UNHCR for Budget Year 2010 -2015
Contributions (US Dollars)

UNITED STATES
OF AMERICA

Tabela nr 1

YEAR

RUSSIAN
FEDERATION

712.220.805
698.168.056
793.470.742

2010
2011
2012

2.000.000
2.000.000
2.542.110

1.041.707.225
1.280.827.870

2013
2014

12.000.000
2.000.000

1.218.043.771

2015

2.000.000

Tabela nr 2

Składki dalszych państw na UNHCR
YEAR GERMANY AUSTRIA
ITALY
49.739.460
3.271.699
11.477.673
2010
55.678.221
3.196.776
7.841.708
2011
69.262.446
2.593.834
12.827.585
2012
116.617.788
5.032.660
10.531.936
2013
139.497.612
2.815.524
11.292.839
2014
65.220.675
1.562.383
12.095.533
2015
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YEAR

Tabela nr 3

2014

2015

HUNGARY
1.918.027
1.152.144
POLAND
655.798
35.000
RUSSIAN FEDERATION
2.000.000
2.000.000
QATAR
26.431.993
3.471.843
UNITED ARAB EMIRATES
6.703.556
3.695.454
11
SAUDI ARABIA
*** 92.295.902 29.422.657
KUWAIT
104.356.762 121.890.000
EUROPEAN UNION
271.511.802 142.528.829
JAPAN
181.612.466 171.350.535
UNITED KINGDOM
203.507.919 176.817.227
SWEDEN
134.235.153 106.716.497

YEAR
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Tabela nr 4
GRAND TOTAL Różnica w dofinansowaniu
1.903.473.084 obozów dla uchodźców w
latach 2014 i 2015 w
2.132.351.419
dolarach amerykańskich $

2.318.489.442
2.965.412.397
3.337.791.218
2.761.507.854

3.337.791.218
2.761.507.854
576.283.364

11

*** USD 88.317.600 has been channelled through OCHA
OCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
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Do widzenia Europa - to USA otworzyła puszkę Pandory.

Poniższy wykres miał podważyć moje wnioski. Pokazuje on więcej pieniędzy w roku 2015 niż
faktycznie wtedy stało dla uchodźców w obozach do dyspozycji - zauważ u dołu pisze Last updateostatnia aktualizacja 15 styczeń 2016 ze strony http://reporting.unhcr.org/donor-profiles
porównaj z raportem Contributions to UNHCR for the budget year 2015 (as at 18 September 2015).
Wybrane dane z tego raportu są też powyżej.

Krzysztof Puzyna
Hütten 118, 20355 Hamburg, Niemcy
Tel. 004940-342797 kpuzyna@gmail.com
https://twitter.com/aktwolinarodu
http://www.petycjeonline.com/akt
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