
SCENARIJ KOLONIALIZACIJE DRŽAVE SLOVENIJE 
IN MO2NA RAZDELITEV NJENEGA OZEMJLA !

Scenariji so širši javnosti več ali manj neznani. Izvedba je 
skrbno pripravljena in nevidno poteka v okvirju gospodarske krize 
in lastninskega preoblikovanja, z vsemi vzporednimi elementi. 
Soizvajajo ga domače strukture, ki to počnejo zaradi ohranitve 
oblasti, neligitimne pridobitve lastnine in drugih ugodnosti v 
sodelovanju s tujimi politično ekonomskimi "partnerji".
Opazne so štiri bistvene strategije s svojimi inačicami, ki se 
medsebojno prepletajo in ponekod tudi dopolnjujejo. Njihov tre
nutni skupni cilj je, da se država Slovenija čim bolj oslabi, da 
si bo vsaka interesna skupina prigrabila čim večji kos, kar bo 
iztočnica za pričetek medsebojnih spopadov za prevlado posa
mezne strani in izvedbo končnega (enega izmed) scenarija.

1. VRNITEV NA BALKAN (1918 do 1991)
Zaradi preprečitve prihajajočih sprememb v Evropi, ki bi jo 
bistveno spremenile, vrnitve preživetih interesnih sfer itd.
2. EKONOMSKO POLITIČNA KOLONIALIZACIJA SLOVENIJE (1990 .... )

Temelji na scenariju ekonomske nadvlade in medsebojnem kompromisu 
tujih interesnih krogov, ki bi preko kapitala - lastnine prevzeli 
še vpliv na političnem in zakonodajnem področju države in si jo 
tako podredili. Na osnovi te situacije bi se pričeli na osnovi 
prevladujočega interesa izvajati sledeči scenariji. V tej fazi 
sodelujejo domače strukture s parolo LIBERALNE EKONOMIJE.
3. OBNOVITEV MITTEL EVROPE (do 1918)

To delovanje lahko opazimo obnovi duha srednje Evrope. Na se
danji stopnji se kaže v ekonomskem sodelovanju, ki že prihaja v 
skupno politično delovanje, ustvarjanje skupne kulturne identi
tete ter težnja vračanja premoženja nekdanjim tujim lastnikom 
itd. Scenarij je deloma skladen, deloma nasprotujoč sledečemu.
4. RAZDELITEV SLOVENSKEGA OZEMLJA (1941)
Z prevlado posameznih lobijev na določenem teritoriju ji bo 
sledila politična in zakonodajna prevlada in sicer tako, da bodo 
ti lobiji še naprej podpirali določene politične in ekonomske 
grupacije, ki bodo izvršile spremembe v njihovo korist. Naknadno 
je možna sprememba zakona o državljanstvu z namenom vrnitve 
"beguncev in njihovih potomcev" (II svet. v.) in vračanje 
premoženja vključno z nepremičninami le tem. S tem bi se nacio
nalna struktura v dobršni meri spremenila. Novi tuji lastniki in 
povratniki bi z izdatno materialno in politično podporo postali 
nov srednji in višji sloj, ki bi posedoval večino premoženja. Iz 
teh krogov bi se pričeli izvajati interesi za fizičen prevzem 
oblasti. Za Slovence je predviden status deloma srednjega in 
nižjega sloja, kot so majhni kmetje, delavci in obrtniki. Z 
dodatnimi elementi, kot so umetno držanje slabega ekonomskega 
položaja Slovencev, prikritim rušenjem ekonomije, ki bi ostala v 
naših rokah, umetno povzročenim konfliktom med vzhodnim in 
zahodnim delom države in drugo dejavnostjo bi izvedli razkroj 
države Slovenije ter končali z "MATIČNIM" prevzemom teritorijev. 
Tudi iz tega razloga so določeni tuji interesi podpirali odcepi
tev Slovenije. Vsekakor vsi procesi, ki tečejo, niso del teh sce
narijev, zato je potrebno natančno ločiti zrno od plevela, ker bi 
lahko v dobri veri povzročili še večji kaos in uničili kvalitetne 
slovenske projekte. Vsak detalj je potrebno proučiti in ugotov
iti njegovo namembnost in skladnost z končnim ciljem.


