GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)

Tanmese az EU-s
mentõcsomagról
Rhodos.
Esik az esõ és az utcák olyan üresek, mintha kisöpörték volna õket.
Ezekben az idõkben a dolgok rosszul mennek, mindenkinek tartozása van és hitelekbõl él.
Egy napon egy gazdag német turista érkezik a szigetre és megáll egy kis hotelnél.
Mondja a tulajdonosnak, hogy szívesen megnézné a
hotelben található szobákat és aztán ha megfelel valamelyik, kibérelné egy éjszakára.
Kaucióként letesz a pultra 100 eurót, a tulajdonos
pedig átad neki egy pár szobakulcsot.
1.) Amikor a látogató felmegy lépcsõn, a tulaj fogja a pénzt és rohan a szomszédos henteshez, hogy kifizesse a tartozását.
2.) A hentes fogja a 100 eurót és szalad a paraszthoz kifizetni a tartozását.
3.) A paraszt felkapja a pénzt és rohan a szövetkezeti raktárba a tartozását rendezni.
4.) Az ott lévõ ember rohan a pénzzel gyorsan a
kocsmába és rendezi a tartozását.
5.) A kocsmáros odacsúsztatja a pénzt a kocsmában ülõ kurvának, akinek a szolgáltatásait
ebben az ínséges idõben hitelben vette igénybe.
6.) A kurva elteszi a pénzt és
szalad a hotelbe, hogy kifizethesse az elmaradt szobabérleti
díjakat.
7.) A hotel tulajdonosa
visszateszi a pénzt a pultra.
Ebben a pillanatban a turista
visszaérkezik a hotel halljába és
közli, hogy sajnos egyik szoba
sem felel meg neki. Fogja a 100
eurót és elhagyja Rhodost.
Tanulságok :
Senki nem termelt semmit.
Senki nem keresett semmit.
Minden résztvevõ rendezte a tartozását és optimistán tekint a jövõbe.
Ilyen egyszerûen mûködik az EU-s mentõcsomag is.

Kohn
megkönnyebbül
Kohn a 40. házassági évfordulójának megünneplésére feleségével Új-Zélandra repül.
A repülõút közben egyszer csak váratlanul a kapitány hangját hallják a hangszóróból:
- Hölgyeim és uraim, nagyon sajnálom, de rossz hírem van. Az egyik motorunk leállt, és kényszerleszállást kell végrehajtanunk. Éppen egy ismeretlen sziget
felett vagyunk, amelynek a sík részén megkísérelhetjük a leszállást. Számítanunk kell viszont arra, hogy
ezen az ismeretlen földdarabon soha nem találnak meg
bennünket, és a hátralévõ életünket itt kell leélnünk.
A repülõ gyakorlott személyzetének köszönhetõen
a gép sikeresen le is száll a szigeten.
Kohn kétségbeesve ül a homokban, és lehajtja a fejét. Egy óra elteltével hirtelen magához tér, s a
feleségéhez fordul:
- Mondd, Ráhel, befizetted a zsinagóga tatarozásának e havi részletét?
- Nem drágám, teljesen el voltam foglalva az utazás
elõkészítésével - válaszolja az asszony.
- És mondd, Ráhel, kifizetted a zsidó jótékonysági
fogadalom esedékes törlesztését?
- Nagyon szégyellem, drágám - válaszolja az
asszony, de ezt a csekket sehol sem találtam.
- De a zsidó szövetség tagdíját csak befizetted?
- Ne haragudj, drága férjem, de most ez is elmaradt.
- Akkor minden rendben, Ráhel. Meg fognak bennünket találni.

Mit jelent
a demokrácia?
Zsidó gyerek megkérdi a rabbit:
- Rabbi, mit jelent a demokrácia?
- Azt jelenti, hogy mi lenyúljuk az embereket soksok pénzzel – mondja a rabbi.
- És mondd, nem haragszanak érte? – kérdi megle-
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põdve a gyerek.
- Dehogyisnem, ezt nevezik antiszemitizmusnak.

Magyar (érelmeszesedés elleni)
Mivel bizonyítha- találmány ismét
tó igazán, hogy
sutba került!
az LMP zöldpárt? Magyar gyógyszer BOTRÁNY! ! !
Sok benne a Grün...

Ezeket az adónemeket lehetne
még bevezetni
- Élenjáróknak: hang*adó*
- Gyászolóknak: hamv*adó*
- Szépkorúaknak: lank*adó*
Öngyilkosjelölteknek:
fel*adó*
Narkolepsziásoknak:
szunny*adó*
- Alváshiányban szenvedõknek: fár*adó*
- Zenészeknek, énektanároknak: Cé *a dó*
- Karmestereknek, karnagyoknak: hang-*adó*
Túlsúlyosoknak:
puff*adó*, dag*adó*, has*adó*
- Rohanó életmódot folytatóknak: szal*adó*
- Könyvelõknek, matematikusoknak: szám*adó*
- Kissé sem konzervatívoknak: hal*adó*
- Extrém stílust követõknek: sikk*adó*
- Divatdiktátoroknak: mérv*adó*
- Mosodai alkalmazottaknak: szár*adó*
- Szakmunkásoknak: szak*adó*
- Örömlányoknak: lyuk*adó*
- Szégyenlõsöknek: sáp*adó*
- Fagyizóknak: olv*adó*
- Szomjasoknak: tikk*adó*
- Horgászoknak: hal-*adó*
- Szülõ nõknek: élet*adó*
- Atomfizikusoknak: has*adó*
- Visszafogottaknak: mérték*adó*
- Karosszérialakatosoknak: horp*adó*
- Vendéglátósoknak: fog*adó*, vig*adó*
- Rádiós, tévés szerkesztõknek: hír*adó*
- Fogorvosoknak, szájbetegeknek: fog-*adó*
- Agyzsugorban szenvedõknek: sorv*adó*
- Gyomorbántalmazottaknak: pukk*adó*
- Reumás betegeknek: zsibb*adó*
- Pattanásos bõrûeknek: fak*adó*
- Orvosoknak: hála-*adó*
- Hívõknek: hála*adó*
- Ingatlanközvetítõknek: el*adó*-ki*adó*
- Sportrendezvényen szurkolóknak: rang*adó*
- Magas katonai beosztásúaknak: rang-*adó*
- Munkahelyteremtõknek, foglalkoztatóknak:
munka*adó*
- Tépõzár-készítõknek: tap*adó*
- Rágógumizóknak: rag*adó*
- Félõsöknek: borz*adó*
- Okosoknak: ötlet*adó*
- Tipp-mixelõknek: tipp*adó*
- Virágárusoknak: herv*adó*
- Felelõknek: válasz*adó*
- Ünnepélyes megnyitóknak: át*adó*
- Tartozóknak: meg*adó*
- Kölcsönzõknek: vissza*adó*
- Színházi öltöztetõknek: rá*adó*
- Szerelmeseknek: oda*adó*
- Nemmel válaszolóknak: tag*adó*
- Közösséghez tartozóknak: tag-*adó*
- Késõn távozó vendégeknek: mar*adó*
- Nagytestû kutyatulajdonosoknak: mar-*adó*
- Udvarias tömegközlekedõknek: hely*adó*
- Napfelkeltét bámulóknak: pirk*adó*
- Kamaszoknak: láz*adó*
- Betegeknek: láz-*adó*

Mi történt volna a világgal, ha a csendõrség annak idején Dr.
Semmelweis Ignác az anyák megmentõjénél, vagy Dr. Szent-Györgyi Albert orvosprofesszornál a C vitamin feltalálójánál egy feljelentés nyomán házkutatást tart és kuruzslónak minõsíti õket!
2011-ben Magyarországon ez történik! Az okokért lehetne egy
külön fórumot nyitni!
"Dr. Horváth István orvos biológus prof. úr 40 év kutató munkája eredményeként, melynek során mint az USA tudósaival mint
az orosz kutatókkal együttmûködött, megalkotta az érelmeszesedés elleni oltóanyagot. Errõl a 2000-es ével elején már a Duna TV
is beszámolt:
http://www.magyarhon.eu/mozi/ertekeink/horvath/
Ha engedélyeznék, akkor a szakértõk szerint Nobel díjas találmány lehetne! õ az egyetlen a világon, akinek sikerült ezt a megoldást megvalósítani. Önmagának azonnal beadta a gyógyszert,
amely 100%-ig hozta az elvárt eredményeket nála! Majd ezt követõen orvosok sokasága oltotta be ezzel a szerrel magát, akiknél
100%-os eredményt hozott!
Az elõzõ években többször biztatták õt különbözõ pályázatok
útján a magvalósítás reményével, de asztal fiókban maradt az ügy.
100 millió Ft kellene a hivatalos akkreditáláshoz, amit egy 74
éves nyugdíjas sosem képes összeszedni. Egyedül a mindenkori államhatalom képes ennek az anyagi hátterének a biztosításához. A
múlt rendszerben megkérdezték tõle a minisztériumban, hogy miért jó az a hazánknak, ha annyi öreg embernek megmenti az életét
!!!!!! Felháborító, hogy ilyen emberek ülhettek a magyar egészségügy vezetõségében.
Annak idején 10 millió dollárt ajánlottak a nyugati gyógyszercégek a találmányért. A közelmúltban 100 millió dolláros ajánlattal
keresték meg, amit azzal utasított el, hogy "én egy Magyar ember
vagyok, szinte mindent eladtak ebbõl az országból, de ez a csoda
Magyarországé és nem eladó!"
Nos ezt követõen ebben az évben Horváth professzor úr ismét
a minisztériumban járt és ígéretet kapott Szócska miniszter úrtól a
segítséghez. Ezt követõ napokban a rendõrség megszállta az idõs
ember lakását és a Nobel díjra esedékes világtalálmány kutató
professzorától, kuruzslás vádja miatt lefoglalta az összes iratot és
a komputereit melyeken a találmányainak leírásai vannak. Még
aludni sem engedték az öreg tudóst a lakásában.
A professzor állítása szerint ezzel az oltóanyaggal képes lenne
Magyarországon megmenteni azt a 15 000 embert ,amely évente
eltávozik infarktus miatt és meggyógyítani több százezer embert
itthon és milliókat külföldön, melyek az érelmeszesedés következményei miatt szenvednek illetve meghalnak. Amennyiben az õ eljárását Magyarország üzletileg megvalósítaná, képes lenne hazánk
akár 100 milliárd dollár valutát hozni nemzetünk asztalára és ezt
minden évben. Gondolják csak el mit jelent ez a magyar nemzet
számára. Úgy tûnik komoly érdekeket sért a magyarság de az emberiség ilyen fokú megsegítése. Meddig lehet még az ilyesmiket
elviselni?"
Utolsó hír, hogy a Professzor Úr ugyan el nem adta a találmányát, de napokon belül egy külföldi országban akkreditálják a találmányát mint gyógyszert és akkor indulhatnak a turista buszok,
vagy repülõgépek és lehet csatlakozni azok táborához (gondolom
én!) akik már megszabadultak e csodálatos gyógyszer által a világ
legalattomosabb betegségétõl!
Fontos tudni:
- teljes mértékig megszünteti az érelmeszesedést
- ezáltal az agyi katasztrófákat, amit 90% -ban az agyi érelmeszesedés okoz
- helyre állítja a vérnyomást az erek kitisztításával
- újra indítja nagy százalékban hasnyálmirigy által termelt inzulin nevû hormon termelõdését
- a szem hajszálereiben szintén megszünteti a meszesedést
- a harmadik szívinfarktuson átesett ember, akinek élete végéig kellene szedni a szív és várnyomás csökkentõ, valamint a vérhígítókat, elhagyta az összes gyógyszert! (orvosilag igazolt eset!)
De lehetne folytatni a sort több oldalon keresztül a hozzáértõknek!
Csakhogy van egy gyógyszer lobbi.... és bizony a patikák polcainak egy részét ez a szer felszabadítaná!
Na meg az egészségügyben a várólista nem ezért lett kialakítva annak idején, hogy a nemzet tovább éljen!
De ha kiszámítjuk mennyi hasznot lenne képes hajtani ez a
gyógyszer ennek az országnak, akkor vissza lehetne hozni nyugodtan 60 évre a nyugdíjakat és a mi nyugdíjasaink mehetnének évente Németországba és Svájcba kirándulni egy élet munkájának jutalmául!
Jó lenne, ha a közgazdászaink a saját fizetésükön túl képesek
lennének számolni, mert ez a szer nem az " itt a piros-hol a piros"!
Hanem kihúzhatná az országot pár év alatt a teljes adósságából!
Publikációk az érelmeszesedést gyógyító ANTIGÉN találmány ról:
ECHO Tv Kutatási mûsora
Ahol nyíltan leleplezik, miért nem engedélyezik gyógyszerként bevezetni, miután már Fõorvosok is oltják vele magukat!!!
A Bizonytalan konkurencia reakciója! Magyar mondás: "aki
tudja csinálja, aki nem, az tanítja"
Vagy netán azért a tiltakozás, mert féltik a paraszolvenciájukat?
http://egeszseg.origo.hu/cikk/0624/350212/vitak_a_magyar_1.htm
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=zgfumag&pid=79955
Forrás: Nemzeti Hírháló

