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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organ för fria, politiskt oberoende åsikter och synpunkter på världspolitiken enligt
<Allmäna förklaringen om mänskliga rättigheter> den 10:e December 1948, artikel 19, <Yttrande
och informationsfrihet>: Varje människa har rätten till fri yttrandefrihet; denna rätt omfattar
friheten, att bifoga obestridda åsikter och informationer och idéer med alla insiktsmedia
utan beaktande av att söka gränser, för att mottaga dessa och sprida dem. Uttalanden och
åsikter måste inte vara identiskt tvingade med FIGU-sinne-, intressen-, läro- och missionsgodhet.

Beträffande överbefolkning...
Överbefolkning var och är det andra och tredje årtusendets katastroford, för överbefolkningen är
inte bara den sanna grogrunden för förstörelsen av naturen, och dess flora, fauna och klimat,
men också den effektiva grunden och utlösaren för nya sjukdomar och epidemier såväl som all
idag världsomfattande grasserande ondska, kriminalitet och brott. Överbefolkningen är också
utlösaren av all brutalitet, våld, nöd och allt elände, hat och politisk såväl som religiös-sekteristisk
terror, från krig och rytande disharmoni, likgiltighet och kärlekslöshet bland människorna.
Ansvariga för Jordens väl och ve och dess hela mänsklighet i varje avseende är den enskilda
individen och därmed också alla samtliga folk, varmed i frontlinjen emellertid myndigheterna och
de tillsatta i deras överordnade regeringar, vilka för detta är ansvariga, att speciella
bestämmelser, förordningar och lagar medförts och respekterats, vilka för en omfattande budplikt
sörjer för rätt och ordning, fred, frihet och för alla människors väl. Sådana förordningar, regler
och lagar är även nödvändiga med avseende på en världsomspännande födelsekontroll, för att
förhindra eller minska en överbefolkning, varmed detta faktum världen över tills denna dag ännu
inte tagits i betraktande av alla myndigheter och regeringar likväl som av majoriteten av
mänskligheten. Grunden för detta är i regel en dum-falsk föreställning om personlig-privat frihet,
som bestämmer att, att varje människa, utan att förhärskande ansvar uppfattas, med avseende
på att kunna styra och ställa genom en massvis av generationsättlingar, vilket även gör honom
populär, och verkligen utan förståelsen och bärandet av ansvaret för de flerfaldiga nackdelarna,
skadorna, katastroferna, förlusterna, förstörelserna och det som därur uppstår samt elakartade
följder, som för mänskligheten och dess själva hälsa bringar svårigheter, sorg, olycka och ofärd
likväl som i framtid även vidare bringar otroliga förstörelser för naturen, planeten och faunan och
floran.

Därigenom, att tills idag ingen global födelsereglering har kommit till stånd, så kan en våldsam
överbefolkningstillväxt börja att grassera, följaktligen idag, år 2013, befolkas vårt jordklot av mer
än 8,3 miljarder människor, men vad genom den statliga folkräkningen blir bestriden då mer än
en miljard mindre beräknas av vad som faktiskt finns. Och vad denna våldsamma
mänsklighetsmassa på ont, på elakhet och på katastrofala, människoovärdiga, kriminella och
brottsliga sätt som vidare riktas mot Jorden och mot mänskligheten, är inte mer att bortse ifrån
och kan inte mer kontrolleras. Vad som i faunan och floran och på planeten själv blir förstört
genom överbefolkningen, däröver görs bara fåtalet tankar, särskilt inte bland de regerande och
deras företrädare, likväl som den stora människomassan överhuvudtaget, vilken i de inte känner
några gränser gällande de ungas avlande likt kaniner. Globaliseringen allena, vilken i levernet
inleddes som följd av överbefolkningen, har redan orsakat enorma skador och medfört oerhörda
nackdelar. Tänk bara på de sjukdomar och epidemier, som släpps lösa i länder och vidare
världen över till följd av globaliseringen, där dessa plågor inte tidigare var kända. Även plantor,
fröer, djur, övriga varelser, insekter, spindeldjur, vattenvarelser, amfibier, reptiler likväl som
fågelarter osv. var och är genom transporter av varor och genom världsturismen ofrivilligt införda
i många länder och till nackdel förändrar deras inhemska fauna och flora. I Europa allena är det
för närvarande blandning av runt 12000 insläppta främmande släkten och arter av plantor, djur
och varelser registrerade, vilka utlöser mycket ofog. även diverse farliga bakterier och virus har
och håller på att införas, vilka orsakar farliga infektioner, sjukdomar och epidemier. Vidare så
missbrukar stora världskoncerner världen över dricksvattenskällorna, för att kunna bevattna
plantor för bränsleframställning och blomplantage, medan lokalbefolkningen, för vilka vattnet blir
uppgrävt, och deras land inte mer kan nyttja växande mat och att de därför hungrar. Därför
hungrar idag runt en miljard människor på Jorden, medan flera miljoner lider av sjukdomar och
epidemier och eländigt utandas sitt liv, medan den pengagiriga kommersen regerar runt ikring. I
själva industristaterna grasserar armod, nöd och elände, och arbetslösheten tar alltmer
överhand. Många folk har missletts av inkompetenta regeringar eller med ond kraft undertryckts
och förslavats av despoter, tyranner och diktatorer, medan maktstater blandar sig i handel med
främmande stater och tillämpar vapenmakt mot dem, vilka störtas genom hemliga regeringar,
forcerar stängsel genom krig, och sprider har och hetsar till uppror och inbördeskrig i främmande
länder, och verkligen även i religiösa aspekter, vilket vidare leder till världsomspännande
terrorism. Och detta görs däröver i likgiltighet, att uppror, inbördeskrig och landskrig är rytande
nederlag för hela den jordiska mänskligheten.
Redan 1951 och flera år senare har jag nämnt dessa uppgifter som förutsägelser och skickat
detta till alla världens regeringar likväl som kända världsorganisationer, tidningar och
radiostationer, men det gjordes inte någonting. Klart och tydligt har jag förklarat, det mycket
obehagliga som kommer att ske på Jorden i framtiden genom överbefolkningen. På den tiden
skrev jag: “Dessa saker, vilka delvis kan ändras, men delvis vara oföränderliga, kommer jag att
förtydliga enligt följande: Först så är det sex år sedan, som det andra världskriget fann sitt föga
ärofulla slut, vilket varade från 1939 till 1945 och kostade runt 62 miljoner människors liv. Till och
med den atomära energin användes för mordet på hundratusentals människor och till
förstörelsen av deras städer - genom USA:s ansvarslösa och brottsliga handling, där de
japanska städerna Hiroshima och Nagasaki blev förstörda av atombomber. Allt detta kommer

tyvärr inte vara slutet på alla fasor, massmord, krig och terrorhandlingar, när människorna av alla
nationer ändå av detta inte blivit klyftiga nog, att avskeda deras makthungriga statschefer så att
de sticker med svansen mellan benen. I princip är befolkningen i varje land, som de valt till
regerande - i regel tyvärr de felaktiga, vilka först givit stora löften, men när de kommit till makten,
förs Krig och terror genom att forcera stängsel och att slå i folket lögner och svek med sina
sagor, varigenom det att de överordnade inte uppfattar den verkliga sanningen. Detta kommer
dock att få allvarliga konsekvenser i framtiden, då statliga myndigheter världen över - om
befolkningarna inte ingriper mot detta - så kommer människorna att inveckla sig i ännu mer krig,
terror och hat, tills dessa okontrollerbara former inbegriper hela världen. Tiden är därför inte mer
avlägsen, att dessa monstruösa ting redan glimmar i en glödbrand, som redan under de
närmaste åren kommer att utvecklas till en öppen eld. Ännu finns det tid, att stoppa det oerhörda,
det som för hela mänsklighetens framtid och för Jorden och dess natur är profeterat. Ännu kan
omfattande motåtgärder vända allt till det bättre, när befolkningarna och alla ansvariga i
regeringarna, myndigheterna, de vetenskapliga och militären likväl som alla andra behöriga som
strikt bemödar sig, att stoppa all ondska och styra allt till en positiv förändring.
Tillses inte detta, så står oanade fasor för dörren, varmed världsmakten USA i varje avseende
står i första led att föras mot dödens svärd likväl som mot förstörelsen och förintelsen, likväl som
även Israel och alla andra stater som följer efter, och som kommer krypande i skenhelig vänskap
med USA, i själva verket går mot viljan hos den förnuftiga delen av de berörda folken.
Inte bara krig, terror förstörelse och förintelse med tusenfaldiga döda och hundratusentals offer
kommer att teckna framtiden, utan även en oerhörd överbefolkning, varmed alla naturlagar går ur
led genom deras skuld. Alla oväder kommer genom människornas skuld att öka och ta sig
alltmer våldsamma former, såsom hagelskurarna, snön - stormar och skyfall, likväl som även
ozonskiktet kommer att skadas mycket allvarligt. Oerhörda översvämningar kommer vara än
längre, och än mer höra till dagordningen, så genom överbefolkningen kommer strandskogar och
platta flodslätter omvandlas till boendeområden, varigenom skyfallens vilda vatten söker sin väg
in i människornas hus, eftersom de inte kan fly till alluviala obebodda zoner. Sammanrasande
berg och laviner, likväl som jordbävningar över och under vatten såväl som stormar av alla slag
kommer att finnas i överflöd; orkanerna och tyfonerna, tornados och våldsamma stormar, vilka
alla kommer att stiga än mer i antal och bli allt våldsammare och mer förstörande. Och även för
det är överbefolkningen att skylla, eftersom överbefolkningen kommer att medföra oerhört
negativa ting och därigenom en onaturlig klimatförändring, som bara ett årtionde från idag redan
kommer verka i världen till stor nackdel. De oerhörda massorna och vikterna från städer och byar
plågar fortgående Jordens inre struktur än mer, varigenom tektoniken kommer att försvagas,
vilket oundvikligen leder till tektoniska förskjutningar och omstörtningar, som kommer att orsakas
genom de världsomspännande oerhörda jordbävningarna, varmed då de döda i slutändan
kommer att uppgå till hundratusentals och miljoner. Och dessa jordbävningar har även ett
inflytande på den totala jordiska vulkanismen, följaktligen även vulkanerna, vilka flerfaldigt är
förbundna med varandra, och att det allt oftare inträffar att de blir än mer förstörande i sin
aktivitet. Också detta kommer att kräva många människoliv, och nämligen i synnerhet i dessa
regioner, där man oförnuftigt byggt bostäder alldeles för nära vulkaner, vilket också är fallet
gällande havsstränder, vid stora floder och sjöar, där de byggs omedelbart på banken, vilka i

våldsamma massor blir översvämmade genom stormvågor och flodvågor och då kommer att
kräva väldigt många människoliv. Dock så är det inte nog med detta, för genom den ständig
växande överbefolkningen, som så under 50 år kommer att ha ökat med sex miljarder, vilket är
förutsagt, kommer många oerhörda och olösbara problem visas i dagen. Hungersnöden kommer
att stiga, emedan gamla och utrotade sjukdomar kommer tillbaka.
Genom massturismen i industriländerna kommer sålunda dessa att svämmas över med
ekonomiska flyktingar från hela världen, vilket även kommer att medverka till ett oerhört och
olösbart asylproblem. Och det är förutsagt, att vid slutet av åttiotalet skulle högkonjunkturen bryta
samman och en världsomspännande och aldrig tidigare skådad arbetslöshet utbryta, varigenom
kriminaliteten hos de arbetslösa även skulle stiga, så även genom kriminella band till de så
kallade tredjevärldsländerna, vilka utbreder sig i industriländerna och inte avskräcker sig för
mord, när de bedriver sina missgärningar. Även statsskulderna stiger till det omätbara, likväl som
terroristisk extremism och den nynazistiska naturen osv. Prostitutionen, är så förutsagt, tar sig
otroliga former och kommer så att slitas ut i den världsvida offentligheten. I de kommande
decennierna kommer prostitutionen att vara ett "hederligt" yrke, som kommer att vara officiellt
erkänt av myndigheterna och därmed även klassificeras som skattepliktigt. Den redan uppfunna
TV:n kommer att höra till vardagen i varje familj likväl som datortekniken, något som redan
arbetas flitigt med i Amerika, Tyskland, Japan och Sovjetunionen. TV:n och datorn kommer att
höra till de viktigaste informationsmedierna, likväl som de betydande formerna av den offentliga
marknadsföringen av prostitution.
Människorna kommer inom loppet av de kommande 50 åren vara kalla i sina tankar och känslor,
varigenom interpersonliga relationer bär alltmer främmande blommor och endast kommer att
vara ändamålsenliga. Sann kärlek kommer att vara en raritet, och många äktenskap kommer
endast ske, för att kunna hänge sig till en viss status, som handlar om anseende och pengar.
Facit kommer att vara, att många äktenskap inte kommer att hålla, familjer kommer att bli
förstörda och att avkommorna kommer både att bli sexuellt utnyttjade, och då även kommer att
bli asociala och försummade.
Människorna, speciellt de unga, kommer i slutet av femtiotalet att börja leva ett liv, som till stor
del är inriktat på droger, och senare, när tiden för åttiotalet rycker närmare, då kommer
drogproblemet att ta överhand, likväl som även att njutningen kommer att ha betydelse och
förstörande och disharmoniska ljud kommer att prägla musikvärlden, varigenom det psykiska
kommer att påverkas och hela beteendet löper negativt över dessa människor, som inriktar sig
på denna förstörande musikart.
Inom området för sekterism uppstår förmodligen än mer av Guds-utvalda i offentligheten, vilka
utnyttjar sina anhängare ekonomiskt, och drar de dithörande mot självmord.
Ansvarslösa kommer att utnyttja tiden, till att bli rika genom sina troende anhängare, när de
sprider fasor med avseende på rädslan för årtusendeväxlingen, eftersom, vilket de kommer att
hävda, att världen skall gå under år 2000. Det blir då innan verkligen inte tillbakaryggat, att sprida
lögner, att utomjordiska skulle rädda utvalda - men naturligtvis bara då, när dessa stora
pengasummor levereras till sektledarna.
Mycket mer bringar tyvärr den växande överbefolkningen med sig, vilka i princip är det egentliga
ursprunget till framtidens alla onda ting, eftersom ju större överbefolkningen blir, desto

våldsammare blir därmed de därur uppstående problemen. Därur kommer nya epidemier att
uppstå, och faktiskt redan i det kommande åttiotalet, vilket kommer att kräva miljoner
människoliv, och även epidemier, vilka kommer att överföras från djuren till människorna, och att
det i avlägsen tid även från rymden kommer att släppas epidemier lösa på Jorden. Allt detta
därför, att epidemierna från djuren överförs till människorna, men detta kommer de ansvariga
bestrida och förtala dem som lögnare, de som är kunniga om den verkliga sanningen. När
världen och dess mänsklighet är så förstörelseinriktad, då är människan på Jorden själv
upphovsman, varmed han då därigenom skapar den verkliga orsaken, att han driver sin
överbefolkning mot än högre tal. Inte heller finns det en påhittad Gud oavsett religion eller sekt,
som bestämmer de kommande oerhörda problem och svulster, utan rätt och slätt bara
människan på jorden som tror sig, i sin villfarelse vara den högsta och mäktigaste varelsen i
universum - mycket högre än vad Skapelsen kan vara.
Genom människornas skuld, genom sin överbefolkning, genom deras storhetsvansinne, genom
sitt oförnuft och arrogans utmanar det alla naturens krafter, som tillsammans med Jorden stegrar
sig upp och försvarar sig mot urartade intriger av Jordens människor.
Så överstigs naturens krafter på Jorden, tillsammans med henne själv p.g.a. människorna stör
helhetens gång av elementen och livet.
Allt jag har att säga, eftersom det är den profetiska och tillika förutsagda sanningen.
Fatta och ta till er alla dessa ord från mig, modet att tänka över vad som sagts och att dra de
rätta slutsatserna och agera på rätt sätt, eftersom det fortfarande finns tid - men den har redan
börjat rinna bort mellan fingrarna. Betänk er denna profetia och förutsägelse och handla i
meningen av en ändring till det bättre. Gör även allt offentligt för alla Jordens människor genom
anvisningar i alla medier för att uppnå en ändring och förändring i positiv mening och bevara
Jorden och dess hela mänsklighet från all den orätt och ont, från all urartning, de många döda
och förstörelser och stegen till utrotning. Alla de, de som fått mina brev har möjligheten, makten
och ansvaret att bevara Jorden och dess mänsklighet från det vad jag klargjort. Handlar ni inte
omgående så är ni likaså ansvariga när profetian uppfyller sig, och också för alla de som
bekymrar sig om den framtida uppfyllelsen.»
SSSC, 11. September 2013, kl.23.09 ‹Billy› Eduard Albert Meier (BEAM)

Flyktingstragedins elände till följd av överbefolkningen och
den därur komna urartning i form av krig, tortyr, terror, mord,
förföljelse likväl förstörelse - eller när förutsagda varningar
kastas för vinden...
Flyktingtragedin som utspelar sig i Europa och diverse stater vid dörren till Europa och till
Europeiska unionen är inte bara en mänsklig tragedi och en obeskrivlig människoovärdighet,
utan återspeglar också klart och tydligt den absoluta odugligheten hos de flesta politiker och

liknande ansvariga som förnuftigt och målorienterat går runt denna komplexa och svåra situation
likväl som att finna effektiva lösningar och omsätta dem i handling som också skulle bringa en
verklig och varande framgång. Flertalet av alla politiker och andra ansvariga som mest är
europeiska stater är med nuvarande situation 2015 i avseende av flyktingsdramat och den därvid
förbundna mänskliga tragedier under tiden komplett överbelastade, fastän dessa politiker o.s.v.
likväl även deras föregångare sedan 1950-talet har haft tillräcklig tid att förbereda sig på den
kommande flyktingvågen eller också begränsa eller att helt förhindra den. Faktum är att åtgärder
kunde utarbetats, tagits och omsatts effektivt om de beaktat BEAM:s förutsägelser och vidtagit
nödvändiga handlingar och steg. Men tyvärr var gärningarna och ansträngningarna av flertalet
politiker och liknande mäktiga sedan länge här - som även är fallet i vår tid - att inte överträffa
dumhet och oförnuft, eftersom de, som även alla ansvariga berövas sitt förstånd genom deras
makt- och förtjänstgirighet och genom en ofta urartad psykopatisk egoism likväl sitt högmod.
Därför tar de beslut och utför eller låter saker ske, som mycket ofta är oförnuftiga, onda och
negativt urartade så att effekterna blir kontraproduktivt och rent dödliga och utplånande.
Sannolikt skulle ett normalt litet barn ta fler förnuftigare beslut om de hade makt i sina händer
över en stat eller en nation. Nu, som utspelande flyktingströmstragedi på den europeiska
kontinenten, i norra Afrika, i Arabien och i yttre västra asiatiska kontinenten motsvarar bekant
inte en ren aktuell händelse, som har uppstått ur intet. Faktiskt är det en tråkig situation som
redan för flera år sedan eller rent av årtionden sedan tog sin första början och som under de
senaste tre åren utbrett sig till en mänsklig katastrof. Och detta fastän de redan i det förflutna
tecknen för den hotande flyktingvågen och folkvandringen likväl där ur uppstående tragedi och
katastrof redan klart och tydligt avbildats. Det blev av BEAM (‹Billy› Eduard Albert Meier) redan
på 1950-talet förutsagt och även flera gånger i efterkommande årtionden. Men den största delen
av alla dåvarande verkande politiker och ansvariga förlöjligade och bortsåg, vilket de även gör
fram tills idag.
Ansvarslösa och fega höll och håller de redan sedan 1950-talet antingen sina ögon slutna för
den hotande katastrofen, eller bortsåg då och nu i sitt oförnuft, i sin egoism, i sin falskhumanitet, i
sitt maktvansinne, i sin naivitet och ovishet likväl i sitt högmod och sin oförståelse för realiteten
gällande den hotande förutsagda situationen av flyktingkaos.
I sitt oförnuft och i deras oförstånd lagt ihop med sin ytterst bristande bildning, med högmod och
falskhumanitet, kan det övervägande flertalet av alla politiker och liknande människor, som
amatörmässigt sköter växelspaken vid regeringsmakten, lagen om orsak och verkan inte
verkligen uppfattar och förstår, följaktligen dessa oförmögna konsekvensbörda av deras avsikter,
beslut och gärningar kan vare sig begripas, förkalkyleras eller förutses. Och i sin naivitet är de
heller ej dugliga, av förutskådningar gällande förutsägelser i dess sanning att erkänna,
följaktligen kan de ej heller vidta de nödvändiga åtgärderna, om de förutsagda hoten av olycka
och avstyra och att förhindra det effektivt, som det av BEAM sedan 1951 tills idag globalt flertalet
gånger upprepats tillkännagivits och där över har informerat regeringar likväl radiostationer.
Flertalet av alla statsmäktiga och likande ansvariga är dock egenmäktiga och hör vare sig av
varnande röster och tänker ej heller över dem, så kan de inte heller uppfatta, vad det socialt,
ekonomiskt, kultur- och religionsmässigt betyder på lång sikt, när en ett folk eller en stat med
tiotusentals eller rent av hundratusentals och i framtiden till och med millioner av flyende

människor blir översvämmade. Bara i Tyskland och i de andra EU-staterna har hundratusental av
flyktingar kommit på kort tid sedan början av 2015 - en fjärdedel därav från Syrien. Även FN
handlar och förhåller sig i denna katastrofala situationen inte mer förnuftig och än mindre
framgångsrikt för att möta flyktingströmmen på riktigt sätt. När bara, t.ex. som i september 2015,
blir kravet från EU-diktaturen, att fördela ytterligare 200 000 flyktingar till EU-länderna, utan att
helt eller fundamentalt gå in på den enorma problematik, då blir enligt BEAM hästen tyglad
bakifrån, ingen lösning på problemet hittas och dessutom försätts varje EU-diktaturstat i
spänning och uppror, som inte infogar sig med EU-diktaturåtgärderna. De flesta politiker och
andra ansvariga av alla sorter kan i sitt ointresse, i sin falska humanism, maktbesatthet och naiva
realitets realitetsfrämmande naivitet likväl i deras ytlighet, arrogans, i sitt oförstånd och deras
otillräcklighet samt inte erkänner vad som är effektivt faktum och verklighet, vilket även gäller för
de falska humanister i världens befolkning. Genom alla dessa falska globala uppträdanden
skänks ingen beaktning av de varnande förutsägelserna från regeringarna, medierna och
världsbefolkningen, av upplysta faror och händelser, som i framtiden människorna blir
tvångsmässigt tillgivna genom alla falska handlingar och de falska förhållningssätten. Alltså blir ej
heller eller för lite därav aktat, vilket typ flyktingen och asylsökande är, om de har rätt eller ej att
lämna sitt hemland, alltså om de i andra länder flyr, eftersom deras liv blivit hotat, eller om de flyr
av ekonomiska grunder, följaktligen är de egentligen inte flyktingar utan måste betraktas som
illegal <ekonomisk utvandrare> respektive <ekonomi-emigrant>, som BEAM sagt. Och han
förklarar: "Denna kategori <Flyktingar> bildar i dagsläget en stor del, följaktligen måste flyktingar
klargöra, vilka inställningar och synsätt de har och varför de faktiskt lämnat sitt hemland. Visar
sig en så kallad <ekonomiflykt> som grund som i varje fall är olaglig och som vid inga tidigare
inresor och arbets- eller studietillstånd genom inreseländerna godkänner, då är sådan
ekonomiflyktingar tillbakavisade till sitt hemland. Och vidare säger han att motsatta verkliga
flyktingar som effektivt hotas till livet i deras hemland tas i asylrätt, skyddas och åtminstone ska
uppehållas så länge i tillflyktslandet tills de åter kan återvända i säkerhet till sitt hemland. Men
asylrätten skulle därvid endast komma till gällande, om flyktingarna inte enkelt genom
propaganda från bogserbåtar respektive slussar o.s.v. - skrämmande bogerbåt-slussar fodra
bidrag och därmed bli stenrika med lögner av ett vinsterna av ett gott välstånd i ett tillflyktsland till
flykt blir animerad, följaktligen de bara om att vänta sig det förväntade - fly till välståndet i
tillflyktslandet.
På detta vis sker en större del nu - flyktingströmmen ur flyktländerna genom bogserbåtar och
slussar propaganda genom lögner uppbyggt, vilket missleder otaliga av överge sina finansiella
medel till, dessa förbrytare för att genom deras tvivelaktiga hjälp bli slussade in i
<välståndsländer> eller att betala flykten med livet, som t.ex. när de från sjötransporter i havet
drunknar, kvävs i fullproppade långtradare eller likande inträffande längs deras flyktväg.
När några av de få förnuftiga politiker och andra ledare i regeringarna låter dessa punkter och
aspekter komma på tal i offentligheten blir de nedskrikna, förlöjligade, missbeaktade eller likaså
helt enkelt ignorerade av politiker och andra ansvariga och såväl befolkningens falskhumanister,
enligt förutsägelsen av BEAM. Men också en stor del av folket - speciellt i de stater som har det
bäst ställt i den diktatoriska europeiska unionen - sint skrämmande ointress och sin tragiska
likgiltighet tyvärr inte bättre än större delen av politikerna och andra ansvariga. Det är då men än

betänkligt och skrämmande, att de övre regerande och likande politiker, ansvariga och det så
kallade normala folk verkligen inte konkret och användbart förmår ställa sig på benen - och detta
själv i den högsvurna EU-diktatur inte, fastän detta i handling och sanning eller tid diktatoriskt
ledda statsförbund egentligen motsvarande möjlighet måste uppvisa. Just sådana saker, som likt
den undermåliga flyktingproblematiken och den därmed förbundna människoovärdiga tragedi,
blir uppenbarad, som ofattbar oduglig och oförnuftig likväl straffbart dum, kortsiktig och falskt
humanistiskt av de flesta ledande statsmäktiga och politiker och andra ansvariga av denna värld.
Grundläggande är flest av dem endast för egoistisk vinst och av egen girig maktutövning,
följaktligen är livet och människornas välgång, naturen och dess flora och fauna likväl klimatet,
hela planeten och den rasande överbefolkningen för dem helt oviktigt. Därför kan de av maktens
hävstång heller inte bygga upp verklig medkänsla för sina medmänniskor, var vid medkänslan
över andra också är erforderlig, därmed sig människorna - alltså även statsmäktiga, politiker,
ansvariga och befolkningen - djupgående och förnuftiga tankar i av seende av att kunna lösa den
katastrofala flyktingsituationen. Falskhumanism har därvid inget med effektiv medkänsla att göra,
utan finner sitt ursprung i de olika religionerna och sekterna likväl i den om sig gripande och alltid
starkare förvekling av människorna, var vid alla dessa faktorer och sådan ondska försämras
oändligt och
även fortsätter att främja uppfödning av överbefolkning vars urartade intriger förstör naturen och
dess fauna och flora, planetens struktur och förgiftar mänskligheten och gör den sjuk.
Av falskhumanitet skapade eller framtänkta lösningsförslag eller beslut är i regel helt i motsats till
vad som i verkligheten måste tänkas, sägas och göras, följaktligen
blir hela problematiken av flyktingströmmen ytterligare påeldad av falskhumanism
och alltså under omständigheter tills slutgiltig olösbarhet.
För att lösa och kunna häva det hela och enorma komplexa problemet av den allt större
flyktingströmmen måste det på flera ställen dras i hävstången var vid ett förhindrande av
ytterligare och snabbt växande överbefolkning står på första plats. Därtill säger BEAM: «Genom
överbefolkningen själv framträder ständigt fler ondartade urartningar i avseende av förstörelse av
natur, dess fauna och flora, klimatet och planeten, likt väl alla dödliga familjedrama, mord och
dråp av alla sorter, så även krig, tortyr, främlings-,kultur-, religions- och rashat, terror, förföljning
och förstörelse av mänsklig framsteg. Allt detta blir främjat genom de onda, helt ansvarslösa och
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flyktingländerna skickas de ofta på dödlig väg in i tillflyktsländerna och därmed bedrar och tjänar
oräkneliga miljoner. Men som det alltid är hos majoriteten av regenter och andra ansvariga, görs
och vidtas i detta hänseende ingenting, samt ej heller att en <multinationella fredsstyrka> byggs
upp bli verksam, för att rengöra alla diktaturer och polisstater från diktatoriska element för och
för att skapa demokratiska, liberaal, krigsfria och ekonomiskt stabila stater, där människor kan
leva i fred, frihet och säkerhet. "
Vidare finns två bland andra viktiga punkter att nämna, den första är att genom en
<multinationella freds-styrka> i diktatur-, krig-, terror- och polisstater - såsom Syrien, Irak,
Afghanistan och Eritrea, etc. - måste det bringas ordning för att få bort militära, diktatoriska och

andra terroristelement för att sända de att leva i exil på livstid. För det andra får helt enkelt
flyktingar i de så kallade bäst ställda länderna
För det andra får bara flyktingar i de så kallade välbärgade länderna finna tillfällig mottagning
som verkligen är hotade i sitt hemland till deras liv och inte låta de av ekonomiska skäl fegt
lämna sitt land och sina landsmän sticket. Men för att kunna uppfylla den första punkten måste
massiva internationella ansträngningar bli vidtagna, eftersom oftast enskilda kaotiska tillstånd i
nämnda och ytterligare länder har sitt ursprung i förtäckta nutida och förflutna operationer av
underrättelsetjänster, militära eller av sådan natur, leds huvudsakligen av stormakterna och
andra stater, för deras politiska, militära, ekonomiska och finansiella mål av illasinning och
mäniskoovärdiga sätt och vis att kunna fullfölja. Därav kan, vill eller får flera politiker o.s.v. av
korruption- och beroendegrunder o.s.v. inte förstå, att ursprungsflyktländerna för ordning
tillgodose måste bli, men vilket tyvärr ofta inte är möjligt, eftersom i flyktingländerna, politiska,
militära, ekonomiska, finansiella och underrättstjänstliga komplikationer och intressen består,
hela vägen upp i stormakternas regeringar.
"Billy" Eduard Albert Meier hade redan 1951, när bara 14 år gammal, för första gången förutsagt,
varnat för den snabbt växande överbefolkning och det där ur resulterande urartning av onda
intriger vilka sedan dess skett och orsakat mänskligheten en massa ondo likväl naturen och dess
fauna och flora, liksom har riktats mot klimatet och planeten.
Han varnade förutsagt för sin kommande givna problematik, som även flyktingsväsendets tragedi
- bredvid flera andra saker som passerar i nutiden och även i framtiden. Där genom är bevisat,
att han redan som pojke förfogade över det nödvändiga förnuft och förstånd likväl förkunnande
färdigheten, om att erkänna varje orsak som urartade verkning utgår från orsaken
överbefolkning. Men detta kommer inte att vara slutet, eftersom hans förutsägelser talar om
mycket värre omfattningar som kommer att dyka upp från allt, om inget förnuftigt och konkreta
vidtas mot alla urartningar. Därav försökte Billy varna världens ansvariga år 1951 första gången,
men gav tyvärr ingen resonans över huvud taget. Även sina senare förutsägande varningar
under alla år fram tills idag, så även i avseende den nuvarande och även kommande
flyktingströmmen och mycket olycka, blir från flertalet regerande och likande ansvariga av denna
värld, som även från största delen av världsbefolkningen, antingen inte uppfattad, oförnuftigt och
fegt ignorerad eller arrogant utskrattat eller lustiggjort. De nästföljande utdragen från varningarna
respektive profetiorna och förutsägelserna som Billy 1951 och de följande årtiondena till alla
regeringar och övriga ansvariga denna värld har skickat som sig hittills alla med förskräckande
precision har uppfyllt och sig även framgent blir uppfyllda, är tyvärr hittills oförnuftigt nog nästan
utan undantag av vägran och oförståelse kastat, som i anblick är att betrakta den alarmerande
situationen som kriminell.
5. juli 1051
Genom massturismen från industristaterna blir dessa översvämmade med ekonomiflyktingar från
hela välden, likaså blir även ett oerhört asylproblem till olöslighet.

1958
10) Genom krig och uppror blir folk utrotade och länder störtar samman, och varje mäktige blir
under kommandot av sitt sönderslitna land med nya namn benämna, var genom de traditionella
namnen försvinner i djupet. …
21) Och snart kommer tiden, då folket börjar att mixa sig och fly från sina hemländer för att finna
härbärge i det främmande; och det blir många flyktingar som får kämpa för att behålla sina liv,
medans väldigt många andra som ekonomiflyktingar tar sig in i strukturen i de bättre ställda
staterna. ...
107) De religioner och sekter kommer att framgent blanda sig så som de människor, som genom
folkblandning gör sitt egna folk till multietnisk stat. ...
108) Runt om i världen talas alltmer hycklande om fred medans lögnaktiga och sekteristiska
statsmäktiga lömskt underblåser krig och bringar till utbrott och överallt stridande familjer och
grannar förbereder varandra ett helvete på jorden eller fientliga folk och stammar slåss i blodiga
fejder. ...
3 Februari 1959
Och det kommer att vara så att många människor i alla länder flyr från sina hemländer och söker
skydd i de utvecklade länderna, vilket resulterar i gradvis ökande migration och skapa enorma
problem i de stater där de vill bosätta sig. Så blir en katastrof till när man sträcker ut handen till
en annan, liksom krig, uppror och revolutioner, som alltid inkluderar många dödsfall och
omfattande förstörelse. Elände och nöd kommer att öka stadigt, snarare än att lindrast, eftersom
alla olyckor och problem kommer ta överhand och stiga i omätlighet, desto större det totala
antalet jordiska befolkningen blir. Problemen fortsätter att växa och öka till oändligheten, om det
så är brottslighet, grov brottslighet, närings- och vattenbrist, folkvandringen, religion- och
främlingshat, energibrist, den ökande förväxlingen av människor, våldet - ökningen, kriget av
terror, den religiösa-sekteristiska och ideologisk fanatism och terror, splittringen av familjerna,
den allt trängre livsmiljön, förstörelsen av klimatet och så vidare och så vidare.
Juli 20, 2008
Flertalet av de människor som flyr på grund av alla klimat- och industrirelaterade ondo och
katastrofer - som i sanning är miljöflyktingar samt även måste kallas så -, ökar under de
närmaste åren till drygt 35 miljoner. Men beräkningen gäller bara för de kommande åren,
eftersom genom den oavbrutna och brottsliga nämnda ökning av överbefolkning, ökar antalet
ytterligare, så om bara 45-50 år till på jorden kommer varje land och mänskligheten att
konfronteras med 200 miljoner miljöflyktingar. Förutom det fortfarande stora antalet flyktingar
som förföljs av politiska, etniska, religiösa eller sociala skäl, etc., och som också förväntas öka till
en siffra på omkring 30 miljoner under de kommande åren.
Av natur- och omvärldsförstörning likväl klimatkatastrof och allt utnyttjande av jordens resurser
beträffas alla världens kontinenter, men det är bara början av det kommande ondska, de

pågående katastroferna och fasan som ännu står framför oss människor. Sannerligen blir allt
ännu värre och alltså i varje tänkbar relation var vid flyktingströmmen världen över av
omvärldsflyktingar slutligen urartar och kastas i etnisk sammanstötning som de redan gör i
industristaterna. Men ej nog med det, ty genom den oansvariga växande överbefolkningen
framträder fler större, nya oerhörda likväl olösliga problem, även i hänsyn av hungersnöd som
ökar och stiger i takt med överbefolkningen. Gamla och trodda utrotade sjukdomar kommer
igen, tillsammans med ned nya sjukdomar och epidemier vilka många människor faller offer för.
Genom massturismen växer också strömmen av ekonomiska flyktingar från hela världen,
ty vad turisterna visar invånarna i de fattiga turistländerna av de rika industristaterna, vill de
också ha. Följaktligen flyr de sina hemländer och söker som ekonomiska flyktingar ständigt mer
av lyxlivet i de rika länderna. Även asylproblem - tillsammans med flyktingströmmen av
omvärldens flyktingar och strömmen av de förföljda - tilltar allt mer och blir till olöslighet.
20 augusti 2008
Och ni skall bli satta mer och mer i rörelse, bortom gränserna för era hemländer och lämna
dessa och dö, men väldigt många av er driver också planlöst runt om i världen, vilket också har
till följd att de mixar och förbinder sig me och mer med varandra var genom ständigt fler familjer
slits sönder och allt mer mixat folk uppstår, medan de rena folket allt mer försvinner.
Och det kommer bli förskräckligare i avseende att många av er människor fördrivs från era hem
och skadligt jagas vilt och dödas medans flera andra flyr och på många sätt mister livet i flykten.
Men precis, som det redan är i dag, skänker de flesta av er jordens människor ingen
uppmärksamhet, eftersom ni vänder era ansikten bort från flyktingarnas lidande och gör inte
någonting, så att de lever i sitt hem, arbete och leva ett värdigt liv. Mer och mer du bryr ni er bara
om er själva, och ni lugnar ert dåliga samvete endast genom skänka billiga allmosor till de fattiga
och lidande, dock med förbehållet att ert namn ska kännetecknas som god människa på allas
läppar och de givna allmosorna flerfaldigt ska återfås igen.
Maj 21, 2009
Även Asyl-, det nynazistiska och extremistväsendet, folkvandringarna, global terrorism och nya
krig breder ut sig och skapar ständigt mer stridigheter, nöd, elände och andra nya stora problem.
Genom massturism från industristaterna blir människorna i tredje världen uppmärksammade på
ländernas rikedom, varigenom dessa blir översvämmade med ekonomiska flyktingar från hela
världen, så även det oerhörda asylproblemet blir till olösbarhet. Och även nu när BEAM:s
varningar och förutsägelser en efter den andra med skrämmande och tankeväckande precision
uppfyller sig, blir hans varningar i hela världen inte tagen seriöst av de ansvariga eller hos största
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migrationströmmarna o.s.v. blir ännu enormare och även leder till enormare människo-ovärdiga
dimensioner, vilket oundvikligt kommer leda till mord och död samt även till inbördeskrig. Detta

när politiker, andra ansvariga och hela mänskligheten inte hittat till sans och förnuft, eftersom
ånyo har Billy för nutiden och framtiden, förutsagt bland annat följande:
Utdrag ur Varningar och förutsägelser från 21 juli 2015:
Vidare framträder träder mänsklighetens tillvaro själv katastrofala verkningar i växande mängd,
och alltså speciellt i form av ständigt stigande arbetslöshet, asylsökande-, emigrant- , grann- och
religionshat, så även energibrist, flyktingströmmar, hungernöd, nya sjukdomar och epidemier,
vatten- likväl livsrumsbrist och växande organiserad kriminalitet och brottslighet.
Mycket urartar på så sätt att det ständigt framträder fler massmord och mycket mer lidande över
människorna. Men inte nog med det eftersom i framtiden ökar listan av genomförda onda
stridigheter, dödande, krig, terrorhandlingar och inbördeskrig som genom militär, statsmakter,
terrororganisationer av flera färger - så som hydraliknande islamiska staten med sin ständigt
uppstående kriminella avknoppningar i flera länder, var mot det för otillräckligt och slappt ageras
av de ansvariga i militären och staterna. Men att också nämna är krig och terrorakt som genom
diktatorer, herskarberoende, politiker likväl religion- sektfanatiker blir utlöst, som också till följd av
medicin- och närings- respektive livsmedel- och vattenbrist. Men även elakartat rashat av varje
form blir krass och förökas och tar sig, speciellt ännu mer främjat genom det allt mer skenande
flyktingväsendet från diverse diktatoriska och människofientliga flyktingländer. Ren rasterror och
raskrig blir genom onda rasistiska hatgrupper och rasister - organisationer fruktade i mycket stark
och ökad form än det i dag år 2015 är fallet. ...
Och så, som dagens flyktingväsen i stor mängd tar sig - som förutspåddes redan på 1950-talet
och även senare tillfälle - blir den riktiga början av de stora folkvandringarna och folkflykterna.
Om dagens siffror per år av flyktingar för de mottagande staterna fortfarande är hanterbara så
kommer det att finnas cirka 300 000 till 350 000. flyktingar om 35-50 år, till en följd av
klimatförändringarna och deras katastrofala följder, samt även effekterna av negativa och svåra
politiska, militära, religiösa terroristiska oroligheter och intriger lämnar sina hemländer och söker
över hela världen i främmande länder en ny fristad, där de flesta - som i dag - kommer att
föredra Europa. Och detta är fallet i avseende av hela flyktingmassan som från hela världen men
speciellt från Afrika och Arabvärlden kommer och med stora <själförsäljare> och utsugare träoch gummibåtar för att anlända på italienska och h grekiska öar eller på fastlanden. Alltså, med
tiden och alltså redan i nuvarande tid blir flyktingströmmen hela tiden kraftigare och
omfångsrikare likväl okontrollerbarare och alltså inte bara från kontinenten Afrika utan även från
balkan och öst, från diverse stater i Sydafrika och såväl Asien och nära och fjärran östen. Så
kommer det också, och alltså redan i nuvarande tid, att de där genom annalkande problemen av
flyktingströmmen genom myndigheter, politiker, hjälporganisationer, länders bevaknings- och
säkerhetskrafter i vilka flyktingarna tränger in eller invandrar, inte längre kan hantera. Till följd
uppstår flyktinglager av rivningshus, armebyggnader, baracker, containers, tältstäder och
campingplatser i det fria o.s.v., var ohållbara och miserabla hygieniska förhållanden härskar, så

sker även angriplighet och strid med elaka följder av de sammanpackade flyktingarna i lagren
från olika änder, religioner, sekter och samhällsnivåer.
Också tilltar ostoppbar kriminalitet, sjukdom, pest, mord och dråp, varvid otillräcklig mat- och
dricksvattenförsörjning kommer än mer att bidra till allt uppstående elände.
Så kommer även på kort tid behov av mat och vatten härska i flyktinglägren och utlösa
svartsjuka, hat, stridigheter och slagsmål vilket också kommer att kräva skadade och eventuellt
döda.
Ju längre, desto mer uppstår ett sant flyktingkaos i flera former, liksom även för alla statliga
säkerhetsorgan såsom tillsyns-, bevaknings-, polis- och tulltjänstemän, ohanterbar kontroll-,
reglerings- och övervakningsförhållanden och andra problem vid landsgränserna och i de länder
de vistas. Dessutom utvecklar sig i de tillflyktsländerna genom flyktingströmmen - mestadels
ekonomiska migranter som kommer in, särskilt i Europa, men även i andra stater - som ju längre,
desto mer skapar tunga problem för landets befolkning, deras ansvariga myndigheter, politiker
och politiska partier i hänsyn av motstridiga falskhumanister, fördelaktiga och ofördelaktiga
åsikter och meningar i avseende av inresläpp eller ej respektive mottagande eller avvisning och
behandling, rättigheter och återdeportering, genom det stadigt ökande flyktingarna. Vad sig som
redan i dagsläget banar väg genom flyktingsväsendet och sig i framtiden blir oavbrutet utbrett, är
en mixning av världsbefolkningen som inte läger går att stoppa eftersom den nutida satta
orsaken - likt väl flyktingströmmen - från falska humanitära skäl inte stoppas. Alltså blir en
oavbruten och världsomspännande ras- och folkmixning likaså oundviklig som även att där ur
uppstår en ny typ av mix-rashat likväl en blandning av religioner och deras sekter var ur också
flertaliga fiendeskaper och hat blir resultatet. Genom klimatförändringen blir det hela på detta sätt
en följd, genom att hela världen kommer att dras in i medlidande, och alltså eftersom
klimatförändringen gör att antalet svaga och bräckliga stater ständigt ur vilka ges upphov till
flyktingströmmar.
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fördelningskonflikter i alla flykting- och tillflyktsländer i en sprudlande mängd, allt faller i skuggan
vad som redan i dagsläget är fallet i Europa då EU diktaturen dikterar dess medlemsstater hur
många flyktingar som de måste ta emot.
Samtliga varningar och utdrag kan läss under följande länk:
http://www.figu.org/ch/verein/periodika/figu-in-bezug/folge-der
I framtiden blir alltså inte endast krig o.s.v. påeldad av flyktingströmmen, utan som redan nämnts
i nuvarande tid, även den allt mer urartade överbefolkningen med dess alla förbundna ondska,
så som t.ex. klimatförändringen, torka, hetta, översvämningar, höjning av havsnivån, vatten- och
näringsbrist, platsproblem o.s.v. och de därmed förbundna konflikt, vilket leder till förföljelse av
religiösa, politiska och kulturella grunder o.s.v. och vidare i mycket värre storlek.
Vi måste handla innan det definitivt är för sent.
Patric Chenaux, Schweiz

Öppna slussar och fullkomlig förvirring
Den 4:e September, 2015 öppnade Angela Merkel gränsen för de strandsatta flyktingarna i
Ungern i en kortsiktig, tanklös, realitetsfrämmande naiv och bottenlös dum handling i samråd
med Österrikes förbundskansler Werner Faymann och den ungerska regeringen och låter dem
på lördagen, på grund av en undantagsreglering, resa in i Tyskland utan byråkratiska hinder och
utan kontroller. Att hon av sin avartiga aktion av medkänsla för de <fattiga> människorna, är mer
än ifrågasatt. Snarare kan man utgå från att hon antingen bestämde sig för detta steg i egoism,
dumdristig och blåögd självöverskattning, eller vad som framkommer med viss rätt, att i sin alltid
uppenbara strävan leda Tyskland och Europa till undergång. Den tyska ”Modern” visar sig vara
mer och mera som ett sant monster av dumhet, falskhet, arrogans, självrättfärdighet,
realitätsfrämmande naivitet och gränslöst oansvarighet - i släptåg av alla sina förfallna och
livegna,och många av dom är också kortsynta och egomana statsledare av EU och andra
europeiska stater(som t.ex. också några av förbundsråden i Schweiz som i dumnaiv okunnighet
av alla fakta och realiteter vill störta sig in i den diktatoriska EU-famnen.) som liksom de från
Brüssel styrda regerande av EU medlemstaterna i diktatorisk vansinne nonchalerar allt vad folket
respektive medborgarna av EU förväntas och kan.
Fram till söndag kväll var redan upp emot 20.000 personer ankomna till Münchens huvudstation
och var tvungna att akut tas hand om och fördelas till andra förbundsländer, och sedan dess har
inte strömmen mot Tyskland och Europa avstannats. Med tanke på de redan 430 000 flyktingar
som har flytt från början av januari tills början av September 2015 över Medelhavet till Europa,
kan tyckas litet till antalet. Betänker man dock att under hela 2014 nådde <endast> 213 000
flyktingar över Medelhavet till Europa, visar sig med skrämmande tydlighet att Europa står i
början av en flyktingvåg, som helt dränker kontinenten och kommer att falla i ett hittills obekant
kaos , som inte kommer kunna liknas med någonting innan. Inte ens de eländiga
flyktingströmmen i slutet av det tredje världskriget,1939-1945, där halva Östeuropa flyttade till
väst vilket var det värsta hittills i detta avseende som Europa var tvungen att gå igenom, kan
jämföras med idag.
Den nya flyktingströmmen - på helgen den 12/13 September 2015 kommer att ingå i Tyskland
ytterligare 40 000 flyktingar utan kontroll - flytta sig redan sådana enorma massor till Europa, att
de kommer att vara ohanterbara vare sig för enskilda länder eller hela kontinenten, även om
<Moder Merkel> sig själv så inbillar och aldrig tidigare aldrig skådat tvång av alla andra
europeiska länder och då specielt EU-medlemsstater, att ta emot enorma kvoter av flyktingar och
integrera dem i sina förfäders medborgarskap. Även bildningsmässiga och ekonomiskt
välutvecklade befolkningar blir med ett sådant skamförslag mer än överväldigad, eftersom
främlingarna måste kunna anpassa och möjliggöras att integreras in i statlig och medborgerlig
kultur och tradition, som fodrar en god kunskap och en bred förståelse av medborgarna för
flyktingarnas tillförda kultur och deras traditioner. Avsaknanden av denna förståelse och av
kunskapen om invandrarnas historiska bakgrunder, visar sig i den infödda befolkningens rädslor
och försvar, vilka mycket snabbt förvandlas till rashat och aggression som kan vända sig mot

flyktingarna. Att detta inte kan avfärdas utan vidare, detta visar tydligt ett stort antal av exempel,
som är kända av media inte bara under de senaste dagarna, utan de som under längre tid jäser i
olika länder - huvudsakligen i Tyskland. Hur mycket mer kommer då stater att överansträngas,
vilka varken förfogar över en hög allmänbildning i den breda massan eller över en god
ekonomisk bakgrund, med vilken ansvaret ligger hos var och en när de av Merkel och hennes
EU-vasaller får påtvingade flyktingkvoter?
Det är uppenbart, att monstret Merkel saknar varje minsta förhållande till verkligheten och att hon
inte ens i minimala former är i stånd till, att identifiera de faktiska omständigheterna och klart
kunna se följderna av sina handlingar och klassificera dessa. Likt en blind famlar hon i fällor av
sin egen naivitet och dumhet och snubblar därmed över sina illusioner om styrka och storlek, där
inte bara hon, utan även landet Tyskland avviker i denna form, eftersom de inbillar sig, att de är
så tillgängliga. Därmed så är hon inte smart nog, gällade orsakssambandet mellan det
ansvarslösa handlandet av de så kallade “civiliserade” väststaterna och den tsunamiliknande
flyktingvågen, som rullar mot Europa, vilken känns igen, när källan till människoströmmen, som
flyttar sig runt halva världen, är de västliga regerandens likgiltighet gentemot utvecklingen i
Syrien och och IS likväl som i andra länder som Eritrea eller Nigeria osv., mot vilka inte de
nödvändiga konsekventa åtgärderna vidtas, medan det är enklare och effektfullare, att framföra
stora ord inaktivt, och att halvhjärtat understödja bluffåtgärder, i förhoppning, att andra redan då
har bedömt det och helt enkelt väntat ut saken, varigenom naturligtvis ingen fara riskeras, så att
man görs impopulär.
Realiteten är den, att flyktingarnas viktigaste instrument är deras mobiltelefoner, med vilka de
står i förbindelse med sina kvarvarande vänner och familjemedlemmar. Den så kallade
“välkomnadskulturen”, som Merkel har skvallrat om för sina medborgare och via ansvarslösa
medier vill bana medborgarskap - utefter mottot: “Det är droppen som urholkar stenen!” - har för
länge sedan spridits som en löpeld över alla kontinenter och i de bakersta, bakom det sista mest
avlägsna hörnet, och skogsstaters omtalade och oräkneliga massor sätts i rörelse i riktning mot
Europa. Denna iakttagelse härstammar varken ifrån någon horrorvision och inte heller någon
ångestpsykos, utan det är för de nyktra betraktarna öppet och självklart, att siffrorna talar sitt
tydliga språk. “Mamma Merkel” underblåser deras oansvariga strategi, genom att flyktingar
okontrollerat och oregistrerat tillåts invandra till EU, och med deras dum-korkade svammel om
“Välkomnadskultur” och “säkerhet” väcker de hos ovetande och obildade befolkningarna i tredje
världen och tillväxtländer illusionen av en lycka, som inte står att finna i Europa, likväl som
förväntningarna, att det här skall byggas hus åt dem, till vilka de kan flytta och där leva
kostnadsfritt. Det underblåser de outbildade och okunniga människor som är på väg till Europa, i
inbillningen och illusionen av att de har rätten att bli emottagna i sina destinationsländer utan
motprestation. Just det tar dessa människor förstås fasta på genom de dumma orden och
emotionstyrda, falskhumanistiska handlingar av Merkel, och därför tror de att Europa är ett
paradis där människor bara så flyga grillat duvor i munnen eller att pengar snöar ner i knät utan
att behöva göra något annat än att hålla fram handflatan, och naturligtvi vill de det också!

De flesta av de oräkneliga massor av flyktingar som vältra mot Europa, är inte människor som
har oskyldigt måste frukta för sina liv i sina länder, utan är i själva verket ekonomiska flyktingar
som av utsikten av lätta förvärv respektive av förhoppningen att bli mottagna utan motprestation i
Europa genom mottagarlandet eller att utan möda gå vägen mot en stor förmögenhet. Den
efterlängtade mål och dess baktanke är i regel att staten som de flyr till tas emot utan att behöva
oroa sig för sina egna liv eller att bemödan att behöva försörja sig. Därför talar faktumet, att av
de nuvarande flyktingarna passbehåller endast en av tio - de andra nio kastar iväg sina
pappereller förstör dem på något annat sätt för kunna att låtsas vara en krigsoffer. I Europa ljuger
dom sedan till myndigheter och hjälporganisationers personal som tar hand om dom som om de
vore komna från blå himmel, för att bli erkända som krigsflyktingar och och finna hjälp - varvid
vissa av dem är dumma nog att berätta till media som suger till sig av falsk medkänsla, hur de
var tvugna att lämna landet för att hitta ett välbärgat liv utan att behöva insätta sig i deras egna
länder för bättre förhållande och bidra genom att arbeta till en stegring av bruttosocialprodukten.
Bortsett från detta är det inte de fattigaste av de fattiga och de verkligen förföljda och hotade i
krigsstaterna ta vid behov väg under hans fötter och sedan låta segel av bogserbåtar över
Medelhavet, men det finns de mer välbärgade och Betuchteren som är dyra och för respektive
land förhållanden kan tillåta och råd nästan dyr lyx fly. De riktigt fattiga, som inte har något mer
än deras trasor på kroppen och en provisorisk tak över huvudet och terror i sina hemländer,
antingen genom sina egna polis och armén eller av mördaren horder av IS eller andra
terroristorganisationer, hjälp- och försvarslösa utlämnade och kan inte komma undan våldet och
kaoset genom att fly till rika länder, utan högst att fly till den lilla nära grannländerna , eftersom
de saknar tillräckliga medel för de dyra traktorer, de som skeppar över havet eller på landvägar
genom andra stater för att lotsas till Europa. De som verkligen behövt skydda och hjälp av
västvärlden , tvingas uthärda som verkliga flyktingar på plats eller i grannländerna och låtsas
genomgå all ondo av terror och form av lidande och elände!
Det måste betonas att krigsflyktingar och människor som i sina hemländer oskyldigt blir hotade
av förföljelse och död ska tillges varje tänkbar hjälp och understöd, och detta självklart utan
onödiga och byrokratiska hinder och utan trakasserier och ovärdig behandling av myndigheter
eller medborgare i de stater dit de har flytt. Sådana flyktingar ska så fort som möjligt och så
okomplicerat som möjligt erbjudas ett levnadsgrundläge vilket betyder att de omgående måste
möjliggöras att arbeta för att själv förse sitt levnadsunderhåll, självständigt utan ytterligare stöd
från staten - och nota bene från skattebetalarna - för att integreras i det nya samhället och för
dem att etablera sig i sitt nya hemvist.
Bortsett från detta är pengar som delas ut till flyktingar, inte bara en stor frestelse spendera för
alla typer av onödigt och meningslöst - inte minst på beroendeframkallande medel - var genom
också fordringarna ständigt stiger och allt mer förväntas i pengar , så är det är också en viktig
signal till ursprungsländerna kvarstannade, att omgående ge sig iväg för att dra nytta av
pengavinsten och likaså kräva sin del, eftersom många flyktingar i de rika länderna även skickar
hem en del av bidragspengarna till de återstående släktingar, eller så som eritrianer gör, som
måste betala 2-5% skatt på bidrag till sin ambassad i målländerna, som återleder dessa bidrag
till Eritrea med vilket inhemsk terror mot befolkningen finansieras och underhålls. Som sagt,
mobilen - telefonen är flyktingens bäste vän och hjälpare, vilken han med det gamla hemlandet

och de lämnade familjemedlemmarna och vännerna förblir förbundna - och detta över allt gott
som givits honom och informerar och lockar med förfalskade paradiset, var genom sig otaliga
människor beger sig iväg, utan den moderna telekommunikationen och utan tankelös, kortsiktig
och falskhuman garanterad finansiell hjälp i tillflyktsländerna och där stanna kvar för sin rättsliga
del av erhållning som staten skulle ge.
Men så faller de under förespegling av falska faktum i Europa och driver de hittills välmående
länder in i kaos och till ruinens brant.
Alla andra - de ekonomiska flyktingar och de som förföljs i sina hemländer genom deras egna
skyldighet och verklig provokation av myndigheterna - måste vara undantagslöst och konsekvent
utvisasoch återvända till sina ursprungsländer. Men det kräver en noggrann och korrekt
granskning av de omständigheter som råder i ursprungsländerna av de flyende, och dessa
klargöranden bör göras så snart som möjligt och utföras tillförlitligt, vilket behöver mer
engagerade och mer effektiva myndigheter, då det i de flesta västländer ofta är onödigt
komplicerade och förhalande - bestämt genom den framställda egna viktighet och
besserwisserfasoner hos många tjänstemän som solar sig i deras makt - var genom värdefull tid
och därmed även skattebetalarnas pengar går till spillo. Lagstiftningen i de flesta europeiska
länder i detta avseende alltför slapp och frikostig och präglas av falska förutsättningar och
kortsiktiga mål och dessutom bestämda av den kristna falskhumanismen som inte är i linje med
faktum och realitet, utan efter förvekligade illusioner av ett konstgjort paradis där alla älskar
varandra och ömsesidigt välvilja, var i då en plats i den imaginära himlen kan köpas.
Men faktum talar ett annat språk, och på dessa faktum har Billy sedan tidigt 50-tal, outtröttligt och
entydigt pekat på - bara ingen vill veta och ingen vill höra orden tänka över dem, framförallt inte
de ansvariga, de som som vet vad som sker och förekommer vetande och därmed endast deras
egna ansvarslöshet. dumhet och maktgirighet likväl deras paranoia att skåda öppet, som
uppenbarligen realitetsfrämmande naiva Merkel gör, som i sin bottenlösa dumhet och i hennes
storhetsvansinne är oförmögen att tänka bortom nästa dag och göra ansvarsfulla val för
framtiden, än mindre att kunna bedöma konsekvenserna av sitt handlande och till vilken
fullkomlig förvirring det redan har lett till och även så kommer att göra i hela världen. Ganska
uppenbart har hon och hennes vasaller redan glidit ifrån kontroll av den nuvarande processen,
och nu är hon försöker genom barnsliga tvång och genom fräcka hot driva övriga EUmedlemsstater till tvång och tillsägelser,

ur detta kommer ett oundvikligt uppvaknande

varigenom de personligen har skuld till fördärvet som kommer att drabba Europa inom
överskådlig framtid och snabbare än alla förväntar sig. Genom sin dumhet och kortsiktighet har
de öppnat slussar som som inte går att stänga igen som leder till Europas sammanbrott av varje
ordning och alla civila och samhälliga framsteg. Med all rätt kan nämligen därav utgå att inte bara
ekonomiska flyktingar som vill ta det gynnande tillfället i akt, under ursäkten att tränga in i
Europa under ursäkten att vara krigsflyktingar från Syrien , Eritrea eller andra krigsstater, utan
även otaliga <sovare> av IS, andra terrorister, drog- och människohandlare likväl kriminella och
förbrytare som i otal mixar in sig i de verkliga lagliga flyktingarna för att förverkliga sina
tvivelaktiga och dunkla mål i Europa, vilket kommer leda till förskräckliga efterföljder.

Slutligen kommer <Moder Merkel> bära huvudskulden, när EU inte längre heter Europeiska
Unionen utan Europeiska Undergången.
Bernadette Brand, Schweiz
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