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Upprop för fred och fullständigt
fredliga åtgärder
Det långtgående ansvaret kräver att politiken mot Ryssland och
den nuvarande flyktingpolitiken ändras till förmån för
omfattande fredliga, logiska och framsynta åtgärder.

Kära medmänniskor och ansvariga i alla positioner!
Vill ni verkligen riskera, att provocera fram ett totalt förödande kärnvapenkrig
genom en rysslandsfientlig politik, i en sådan helveteseld över hela Europa med
alla dess människor – och även med er själva, era familjer och anhöriga och
miljontals människor – vilka alla kommer att dö av en grym död? Och skulle ni
vilja se detta, hur Tyskland och alla andra europeiska länder öppnar dörr och
grind för en främlingsinvasion genom en mycket tvivelaktig flyktingpolitik,
varmed inte bara vår kultur och vår nationella identitet, utan även vårt
årtiondens-långa uppbyggda välstånd kommer att utplånas? Det hotande
scenariot är ett uppbrusande, rasande inbördeskrig, orsakat av social oro, som
med säkerhet kommer att inträffa, om rodret inte sätts mot förnuft, förstånd
och logik så snabbt som möjligt!
Vänligen visa att ni är ansvarsfulla och klipska ledare, som arbetar fredligt
tillsammans med alla folk och stater för en världsomspännande fred, statlig
självständighet och skyddet av människor i alla länder i Europa och i världen.
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Det skulle bidra ytterligare med en logiskt-konsekvent och därmed rigorös
flykting- respektive asylpolitik, som verkligen skyddar Tyskland och Europa, för
att gottgöra de misstag som gjorts hittills. Tyskland och Europa mäktar inte i
något fall med fler flyktingar och asylsökande, som dessutom i sanning till mer
än 90% inte hotas till liv och lem av krig. De allra flesta av dessa människor rör
sig om rena ekonomiska- och förmögenhetsflyktingar eller respektive sociala
smugglare, vilka lämnat sina hemländer i sticket, för att få ett förment vackert,
bekymmerslöst och överdådigt liv berett i Europa – och särskilt i Tyskland – på
statens och allmänhetens bekostnad. Den skadliga mångkulturella ideologin bör
snarast respektive vändas, så att Tyskland och de andra europeiska staterna,
inklusive Schweiz, kan förbli högt utvecklade, fredliga och välmående länder.
Om man tittar djupare på de bakomliggande orsakerna till flyktingströmmarna
kommer ni att dra slutsatsen att dessa främst beror på den världsomspännande
befolkningsexplosionen och, i framtiden, även på de accelererade
miljökatastroferna. Den andra faktorn är de tydliga och hörbara förespråkarna
och anhängarna till de krig de godkänt runt om i världen, och som kontrolleras
av imperialistiska USA, vilket destabiliserar de länder som trakasseras och
invaderas av USA och därmed faller in i anarki, varmed detta då driver
uppenbara människoströmmar till Europa, inklusive tiotusentals eller
hundratusentals traumatiserade och även våldsamma människor, vilka varken
känner hämningar eller respekt.
I synnerhet bör ni tänka över följande fakta, vilka kommer att göra er till
ansvarsfulla personer med uppenbar framsynthet:

Faran hotar inte från Ryssland, utan från väst
Den militära inringningen och demoniseringen av Ryssland och dess president
är kontraproduktivt för freden. Det är inte Ryssland som utgör ett hot mot
freden i Europa och i världen, utan USA och den lydande Europeiska unionen.
Deras ledare bör inte viljelöst och fogligt underkasta sig USA, utan bör bilda sig
sin egen, fria åsikt. Faktum är att Ryssland ännu aldrig har startat ett
aggressionskrig och människorna i Ryssland är på grund av sin världsbild i och
sociala struktur och attityd i grunden engagerade i freden. I motsats till detta
står USA, som sedan långa tider upprepade gånger instiftat krig och
självutnämnt sig till ’världspolis’, vilka är anstiftade av deras hemliga tjänster, av
deras militär, samt av så kallade icke-statliga organisationer etc.
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Efter det invaderar USA dessa länder under förevändning av "befriande" och
"demokratisering” med rått våld, och de använder deras regeringar där och
utnyttjar sedan dessa länders naturresurser för sig själva. Det länge uttalade
målet för USA är att ha ensamt världsherraväldet, och de drivs av detta sjuka
vansinne, så att de bokstavligen går över lik. Inte heller är den USA-ledda IMF
ett instrument för bistånd, utan ultrarikas slaveriorgan för att tillfredsställa sin
girighet för vinstsug och maktbegär. Människans välbefinnande betyder
ingenting för denna "expolateringshord". Denna människoföraktande och
krigsförhärligande aktivitet bör stoppas omedelbart, med er hjälp och på ert
initiativ. Bidra ni därför till, att Tyskland och Europa vägrar att följa USA i alla
ickefredliga (militära, underrättelsemässiga, monetära, etc.) angelägenheter
och mål, så att inget krig förs på folkets bekostnad i Europa, vilket skulle leda till
ett aldrig tidigare skådat atomärt fiasko, som långt överträffar all tidigare känd
skräck.

För mycket öppenhet leder till självförstörelse
Tyvärr är Tyskland och de andra länderna i Europa på rätt spår just nu, för att
utplåna sin identitet, sitt välstånd och dess unikhet genom det fortsatta hotet
från folkvandringarna, om inte invandringsströmmarna äntligen kommer till ett
fast och punktligt slut. För mycket av det mesta är ohälsosamt, detta gäller även
för hjälpsamhet och välkommenkultur mot människor, som är i nöd, samt för
blandningen av folk, som leder till, att inbördeskrig utlöses i slutändan, och är
främmande och känner sig förrådda och övergivna av sina regeringar. Vänligen
öppna era ögon för det elände som kommer till oss och för ni en hälsosam och
rigorös flykting- och asylpolitik med Australien som förebild! Annars kommer
Europa att begå kollektivt självmord. Patriotism och skyddet av hemlandet och
det egna landet har ingenting att göra med främlingsfientlighet, nationalism och
Högerpopulism. De är tecknen respektive symptom på en missriktad och
verklighetsfrämmande mångkulturell ideologi av ansvarslösa statsmakter.

EU agerar diktatoriskt mot folkviljan
Europeiska unionen har blivit en diktatur för EU-kommissionen och de
makthavande stats-och regeringscheferna. De valdes aldrig direkt av folket till
deras EU-positioner, som det borde vara i en sann demokrati. De har alla satt sig
själva på toppen av EU och dikterar nu från ovan och ner sitt öde och detta mot
viljan hos folken. Den stora majoriteten av Europas folk ville inte ha euron och
inte heller ville människorna ha ett EU, som dirigerar nationalstaterna enligt
deras välbehag, vilka utpressades och slutligen upplöstes och slogs samman till
en europeisk superstat. Detta är vad endast de befattningshavare ville, vilka på
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ett finansiellt och maktutövande sätt profiterar genom alla dårskaper på
bekostnad av medborgarna varmed samtidigt människor blir fattigare och på
toppen av det under förevändning av att de med säkerhet blir utsatta för
terroristhot (vilket har mångfaldigats genom öppnandet av gränserna) och då
helt övervakas och utnyttjas. Andra exempel på folks paternalism är det
planerade avskaffandet av kontanter och som nästa planerade är inplantat av
RFID-chips på människor, vilket oundvikligen kommer att komma, om inte mot
förmodan tillslut ett logiskt, modigt och framsynt motstånd uppstår, som de
ansvariga bör initiera.

Vänligen beakta följande förslag
Bekämpa orsakerna till migration
Flykting- och asylpolitiken som skadar hela Europa, måste ändras till förmån för
skyddet av de enskilda länderna och de personer som anförtror dem, och
samtidigt måste orsakerna till migrationen bekämpas! Ett exempel på ett
mycket tveksamt steg är kanslern Angela Merkels koppleri till den turkiska
presidenten och införandet av visumfrihet för Georgien, där organiserade
inbrottsligor bevisligen föredrog att komma till Tyskland i stor skala. Detta
förehavande strider mot allt förnuft och skall förhindras med alla potentiella,
lagliga och fredliga medel.

Lämna Europeiska unionen och Nato
Tyskland borde lämna EU och Nato och återigen bli ett självstyrande land som
bryter sig löst från EU: s förmynderi och det USA-ledda Nato. Otroliga belopp
har pumpats ut för att rädda euron till Grekland och andra länder under de
senaste åren för att på konstgjord väg hålla EU och euron vid liv. En valuta som
knappast någon ville ha. Hundratals miljoner, till och med miljarder euro, saknar
nu till infrastrukturen i Tyskland och i hela Europa - och framför allt till folket,
från vilka fler och fler människor sjunker i fattigdom och måste bevittna att
obehöriga asylsökande och flyktingar bor i deras lägenheter, exploaterar och
utnyttjar den tyska staten. De fattiga själva å andra sidan är försedda med
munkavle, undertryckta och behandlas som arbetsslavar genom omänskliga
<Hartz IV> -lagar.
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Bedriv Rysslandsvänlig politik
Tyskland måste vara i fred, men bestämt lösgöra sig från USA: s skadliga
inflytande i alla militär- och underrättelseintressen och vänligt vända sig till
Ryssland och dess folk! Ryssland är ett fredligt land och mycket närmare
tyskarna än USA, även om de bidrog till att besegra nazisterna under Adolf
Hitler. Detta var dock av ren maktberäkning och uppkom på inget sätt av USA: s
välgörenhet och hjälpsamhet, eftersom det uttalade målet för det amerikanska
kraftverket är det sedan tiden av grundandet att fixera sig på den europeiska
kontinenten och sedan införliva Europa och Ryssland - kosta vad de kosta vill,
(för andra eller för oss). Ett atomkrig är också ett acceptabelt medel för de
amerikanska härskarna och de styrande i bakgrunden, som anser sig vara
legitima i deras förbländning att upprätthålla sina sjuka mål som världsledare.

Sammanställ multinationella fredsstridande trupper
Den enda lämpliga grunden för en varaktig, verklig och global fred kan endast
vara en multinationell fredsstyrka! Denna multinationella fredsstyrka måste
organiseras, utbildas, driftsättas och strikt kontrolleras genom världssamfundet,
och den har till uppgift att kväva varje spirande konflikt i världen inom 72
timmar. De utmärkta utbildade, erfarna, försiktiga och logiskt tänkande
krafterna måste uteslutande avväpna och ta de element som är ansvariga för
krigsförbrytelser och väpnade konflikter i säkra händer, varefter de måste
separeras från samhället för resten av livet genom världssamfundets beslut och
instruktion för att inte kunna åsamka mer skada. Detta tillvägagångssätt är i linje
med den naturliga principen av självförsvar, där oskyldiga människor inte på
något sätt skadas eller dödas, och inga materiella skador orsakas som går på
bekostnad av den civila befolkningen i landet där de felaktiga, krigförande
elementen uppehåller sig. Soldaterna och ledarna av de multinationella
fredsbekämpande styrkorna måste vara så väl etablerade och tränade i sin
personlighet, deras tänkande, känsla och agera på ett positiv-balanserat sätt att
de inte tappar nerverna även i extrema situationer, utan uppfyller sina uppgifter
på ett besinnat och kontrollerat sätt utan att falla i hat och hämndtankar eller i
blodtörst, som ofta är fallet med <normala> soldater. Olyckligtvis utsätter för
närvarande USA alla sina krigssoldater för droger och förvandlar dem till
blodtörstiga stridsmaskiner som dödar, våldtar och torterar, på samma
fruktansvärda sätt som de omänskliga kreaturen från terrormilisen <Islamistiska
staten> gjorde och fortfarande delvis gör.
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Stoppa den globala befolkningsexplosionen
Orsaken till all ondo på jorden är befolkningsexplosionen, så ett omedelbart
världsomspännande födelsestopp i 7 år och sedan därefter ett års
födelsetillåtelse enligt strikta riktlinjer är oundvikligt, vilket måste verkställas
med intervaller tills världsbefolkningen är utjämnad i en rimlig nivå, till högst 1,5
miljarder, vilket också kan lösa och hantera alla globala problem, t.ex. den
ständigt förvärrade klimatkatastrofen, flyktingströmmarna och migranterna,
brutaliteten och bristen på kontakt mellan människor, utnyttjande och
förstörelse av all natur och vår vackra blå planet, etc. Överbefolkning är DEN
kardinala orsaken till all fruktansvärda och omänskliga urartningar såsom
brottslighet, krig , främlingsfientlighet, miljöförstörelse, tortyr, dödsstraff och
mycket mer. Politiker och andra ansvariga personer som idag inte förmår eller
är ovilliga att möta utmaningarna med fredligt politiskt beteende i kampen mot
överordnad kriminell överbefolkning samt att hantera den befintliga situationen
på ett humant sätt, utan istället genom att vänta, förneka, hetsa till krig och att
ytterligare ansvarslöst underblåsa befolkningsexplosionen och skärpa de akuta
problemen och ta dem till det yttersta. De kommer att gå till historien som fega
och ansvarslösa förlorare som provocerar en massiv löpeld! Alla de människor
som gömmer sig bakom grunda löften, ruttna uttalanden och dumma argument
samt fegt avhåller sitt personliga och / eller stadsmässiga ansvar, genom sin
passivitet och / eller blinda maktgirighet, gör sig skyldiga till en aldrig tidigare
skådad mänsklig tragedi! Vänligen, tänk över allt som sagts och rikta det i
klokhet till förmån för folket och för dig själv.
Achim Wolf, Tyskland

Dum kontra smart
I politiken blir en dum
människa med ett begränsat huvud
mer uppskattad än en enkel
människa med ett smart huvud,
som är full av förstånd och förnuft,
är mycket klokt och därav full av
kärlek och fred ;
långt ifrån despotism,
hat och huvudlös.
SSSC, 21 oktober 2015,
kl. 11:18 , Billy

