Codex alimentarius

Zeul banului – banii sunt centrul
universului

Inundaţii

Monopoluri (energie, petrol, benzină,
curent electric etc)

Mafie la cel mai înalt nivel

OMG (Organisme Modificate Genetic –
Monsanto)

Datoria externă peste 100 mld euro –
suntem vânduţi şi sclavii străinilor

Distrugerea pădurilor şi a pădurilor virgine

Domeniul C-D nesusţinut corespunzător

Sclavii străinilor din Parlament, Guvern,
Preşedinţie şi instituţiile publice de la nivel
central şi local sunt INFRACTORI

Potenţial turistic valoros dar nevalorificat

Lipsă de transparenţă în afacerile publice

Abuzuri Jandarmerie şi Poliţie.
Jandarmeria apără hoţia!

Furtul resurselor naturale de către străini
(metale rare, petrol şi gaze, lemn etc) fără
jenă faţă de mediu şi sănătatea oamenilor

Sistem electoral nemernic imoral şi
fraudabil - „pleacă ai noştri, vin ai noştri”

Instituţii publice în slujba infractorilor
(vezi ANAF, Vămi, Parchete)

Consumerism. Mall-urile şi
supermarketurile (capital străin) distrug
economia locală autohtonă
Firmele mici și cinstite (adevărata
economie a României) nu fac față taxelor
mari. Marile corporații străine au regim
preferențial în România

Popor îmbolnăvit.
CANCERUL ESTE VINDECABIL!
Mâncare otravă plină de chimicale.
Noi mâncăm fără să ne hrănim.

Distrugerea identităţii naţionale (credinţă,
Biserică, familie, moralitate, daci)
Dreptul democratic la adunare și
manifestare distrus. Mișcările de protest
spulberate în forță
Îmbrăţişarea conceptului de „politically
correct”. Nu cumva să zici ceva de evrei,
tigani sau gay
Multiculturalism impus.
Globalizare forţată. Promovarea
pornografiei, sexului, dezmăţului şi
homosexualităţii

Apă potabilă nepotabilă

Taxe şi impozite nesimţite – sursă de bani
pentru hoţi

Situri arheologice preţioase neconservate,
nevalorificate sau chiar distruse

Alegeri electorale prea RAR (timp de furat
berechet) – „Alegeri anuale pân’ la
rezolvare!” – o posibilă soluţie

Procurori vânduţi (acolo unde trebuie)

Ruperea României – Ungaria luptă pentru
anexarea Ardealului

Vaccinuri – o minciună toxică

Suntem supravegheaţi – tot ce comunicăm
(internet, telefon etc) se înregistrează

Ascunderea adevărului şi trunchierea
istoriei reale (legionari, holocaust,
Ceauşescu, Lovitura de stat din ’89)

Rea credinţă, incompetenţă, aroganţă şi
tupeu în instituţiile publice

Judecători vânduţi (puţini, dar în poziţii
cheie)

Popor ignorant şi uşor de manipulat care
nu pricepe ce i se întâmplă

Mortalitate infantilă ridicată; Spor natural
negativ

Carduri cu CIP (microcip, RFID, acte şi
carduri electronice – pentru controlul
populaţiei etc)

Marginalizarea nedreaptă a strămoşilor
noştri daci

Presă vândută intereselor anti-româneşti.
Televizorul distruge poporul

Dosarele grele nu apar – dacă apar nu
ajung la judecători cinstiţi

Regionalizare = dispariţia României ca stat
naţional

Poluare atmosferică toxică (mai ales în
marile oraşe) – români condamnaţi la boli
şi cancer

Afacerea Roşia Montană – un proiect
criminal

Retrocedări ilegale – Transilvania furată

Corporaţia face legislaţia

Mafioţi prieteni cu poliţia şi cu politicieni

Împărţirea bogăţiei în mod inechitabil –
puţini bogaţi care îi asupresc pe cei mulţi
săraci care le produc avuţia
Salarii mizere. Pensii de mizerie
Dispariția banilor lichizi va însemna
sclavie totală
Preţuri mari (locuinţe, benzină, alimente,
energie, chirii, întreţinere etc)

ROMÂNIA 2014: peste 100 de probleme – o singură cauză
CEI CARE CONDUC LUMEA DIN UMBRĂ acţionează PRIN infiltrare, asasinate, şantaj, mită (bani, sex, funcţii publice, putere), CONDUC,
CONTROLEAZĂ, CĂPUŞEAZĂ şi STĂPÂNESC marile corporaţii, guverne, instituţii internaţionale (UE, FMI, NATO, ONU etc), bănci, instituţii şi
marionete politice de la nivel naţional şi REUŞESC CUCERIREA, COLONIZAREA, EXPLOATAREA şi DISTRUGEREA României (şi a altor ţări)
FĂRĂ RĂZBOI VIZIBIL.
DE AICI REZULTĂ TOATE PROBLEMELE NOASTRE ACTUALE !!!

CÂT MAI RĂBDĂM? CÂT MAI ACCEPTĂM SĂ FIM O COLONIE?
CÂT MAI ACCEPTĂM SĂ FIM SCLAVII ACESTOR CRIMINALI CARE CONDUC ASTĂZI ŢARA?
Ce-i cu noi? – un blog educativ despre comportamentul uman (www.ceicunoi.wordpress.com)

Rate apăsătoare

Gaze de şist (fracturare hidraulică –
fracking) – adio apă potabilă

Industrie la pământ – economie la pământ

Sistem bancar putred. Bănci mafiote. Banii
produşi în România pleacă în afară.

Microhidrocentrale pe râurile de munte

Distrugerea mentală a românilor (şcoală,
mass media, TV, ziare colorate, gunoi
mediatic, mondenităţi, vedete, bârfe etc)

Comisioane nesimţite la bănci – printre
cele mai multe şi mari din Europa

Nereciclarea deşeurilor şi poluarea
mediului

Rom în loc de ţigan

Cerşetori pe stradă

Gropi de gunoi în natură

Drame în orfelinate

Lipsă locuri de muncă. Ore peste program
neplătite

Deşeuri toxice străine aduse în România

Supravieţuim, nu trăim

Mafie în domeniul fondurilor UE.
Prea puţine fonduri atrase (mai mult dăm
decât luăm)
Educaţie la pământ.
Părinți și profesori needucați => copii
needucați => țară fără viitor
Sănătate la pământ. Medicamentele

Exterminarea românilor şi repopularea
României cu o altă etnie în mod premeditat
şi ascuns (?) (vezi Ion Coja)
Depopularea ţării prin sărăcie, îmbolnăviri,
sinucideri, decese premature, emigrare
(peste 7 mil români plecaţi în 23 de ani pe
timp de pace – caz unic în lume?)
Copii şi tineri supradotaţi irosiţi.
Furtul resurselor umane valoroase
Tineri inteligenţi şi oameni de valoare
plecaţi peste hotare
Gramatica limbii române – o necunoscută
pentru mulţi români

Instituţii publice căpuşate politic

Potenţial agricol extraordinar dar
nevalorificat

Şpăgi peste tot

HAARP ne poate modifica vremea și
distruge agricultura

Părinţi plecaţi afară, copii lăsaţi în ţară.
Distrugerea tinereții în cluburi

Deşertificare. Lipsă sistem de irigaţii

Apărare la pământ

O grămadă de timp pierdut doar pentru
supravieţuire de la o lună la alta

Pieţele pierd războiul cu supermarketurile

Promovarea legii junglei (fiecare pentru el)
în loc de cooperare şi împărţirea resurselor

Invenţii româneşti valoroase,
nevalorificate şi abandonate

România = colonie a SUA+UE.
Suntem sclavi moderni exploataţi

Samsari în agricultură

Dezvoltare haotică a aglomerărilor urbane

Preoţi îmbârligaţi politic

Birocraţie sufocantă

Valori morale distruse – promovare de
non-valori

Ţărani români nesusţinuţi. Se doreşte ca
fermele mici să dispară

Sărăcie şi sărăcie lucie – popor fără trai
decent

Spaţii verzi insuficiente în oraşe

Imaginea publică a României distrusă în
ochii străinilor

Modificarea Constituţiei în favoarea
mafioţilor

Popor docil exploatat de forţe din umbră
prin mecanisme moderne – sclavie ascunsă

Vânzarea terenurilor către străini

Blocarea intenţionată a apariţiei energiei
GINA (gratuită, infinită, nepoluantă şi
accesibilă tuturor) care ne-ar ajuta enorm

Arii protejate afectate în diferite moduri

Rea credinţă, furt, corupţie, mafie,
incompetenţă, aroganţă şi tupeu în
instituţiile publice

Hoţii şi mafioţii trăiesc în libertate şi în
bunăstare materială

Popor dezbinat - dezbinare între cetăţeni şi
între diferite categorii sociale sau diferite
etnii

CERC VICIOS: Guvern corupt <–> presă
mincinoasă <–> popor nepăsător.
Ieşi în stradă! RUPE CERCUL!

Sănătate Bănci, bani, sărăcie

Supraveghere, internet, telefon

Ecologie

otravă țintesc efecte/simptome, nu
cauza bolii! Industria farmaceutică o mare afacere pe spinarea bolnavilor

Istorie Politică, cine conduce lumea

Justiţie, nedreptate, hoţi, mafioţi

Ruperea României, sclavie, distrugerea identităţii naţionale

Agricultură

