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Приеха ни в ЕС, за да ни изсмучат младото население, общо взето успяха, България е
към края си...

Вече е съвсем ясно защо ни приеха в ЕС, та дори ни дърпаха натам, чрез продажен
елит, който подкупиха, та да излезе, че "ние сами се натискаме".

В ЕС сме по една единствена причина - да ги кръводарим с 3-4 милиона млади българи.
Това е целият замисъл, той е грабителски, умен, и е успешен. Много добре знаеха
европейците, че влезем ли, и техните по-високи заплати ще създадат "демографска
попма". Бяло, качествено, образовано население, което направо да се включи в
обществото им. И знаеха също така добре, че този процес ще блокира самата
възможност да ги настигнем. Като няма хора тук, като младите бягат, кой ще работи,
кой ще създава бизнеси, кой ще търси пазари? Много добре го знаеха това - взимаме
България, имаме 3-4 пъти по-високи заплати, младите ще дойдат. А без тях, тя няма как
да ни настигне.

Ето това е заговорът срещу България.

Едно дете, за да се отгледа до 20 години, струва около 100 хиляди долара. Става на 20
и ти го взимат. Отива да работи на Запад.

Разходите за образование, здравеопазване, възпитание, отглеждане – остават за наша
сметка. За тях - готовия работник, инжинер, научен сътрудник, лекар!...
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2 милиона души са засмукани, това са 200 милиарда долара.

ЕС ни отпуска 1 милиард евро на година помощи, и половината си ги удържа със
санкции, глоби и всевъзможни трикове.

Печалбата на ЕС от нашето „влизане“ е гигантска. Никога не може да ни компенсира с
"фондове".

И паралелно с това вървят едни пропагандни НПО-та, които непрекъснато внушават
какви боклуци сме, колко е зле тук, как никога няма да се оправим, и как единственото
спасение е в "нормалните страни".

Ето това е цялата история на най-жалкия период за България. Този, след който тя вече
няма да се съживи.

Процесът е общо взето приключен. Има още млади хора тук, но са под критичния
минимум. Само след 10-15 години държавата ще колабира, под напора на 80% старци,
очакващи пенсии и здравеопазване. Което няма кой да даде, защото младите са в
Германия. И техните деца са там.
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Изиграха ни. Ограбиха ни, дори внушиха на емиграцията да ни мрази. Българските
емигранти са нещо като македонците. Не мразят нищо друго, повече от България.

Да се маха тая скапана държава, аз се измъкнах, няма да ИМ се върна там да им
робувам. Загивайте, робове, аз съм германец, покорил съм света!

Това е обективното мислене, поне на повечето. Не ги виня. Пропагандната машина не е
слаба, а те са обикновени хора. Тя машината за такива като тях е създадена.

Единственият проблясък на Истината е ако погледнем назад - в историята.

Помислите, не е ли могъл Хан Аспарух да мине на византийска служба? И да бъде
посипан със злато, да стане висш аристократ, да живее в "цивилизования свят"?

Сигурно е могъл, но е имал дълг и към следващите поколения. Към нас. Нас нямаше да
ни има, ако беше постъпил така!

Имаме ли ние дълг към следващите поколения? Дължим ли нещо на българите през
2200-та година?

Или дължим само на себе си. На настоящето?

В Германия дават по-големи заплати, значи отиваме там. Ние сме хора, искаме да
живеем като "европейци". Какво ще стоим в тази "проклета" България. Престъпници,
комунисти, мутри. Моята работа е в Германия. Тук съм човек, взимам 5000 евро,
колегите ме ценят, изградих живота си...
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И какво?

През 2200 година моите наследници няма да са българи. Ще са германци. България
няма да има.

Ама мен защо ме има? Защото оня глупак Аспарух не е направил така. Направил е да
има България. Вместо да мине на служба и да си уреди живота, той е воювал с
Византия. За България! За да я има.

Той е имал дълг към нас, и го е изпълнил.

А аз - отивам в Германия! - тук съм човек, тук пазарувам. И имам Евра, с които да
пазарувам...

Господи, защо така стана с нашата страна!
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