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II. József császár uralkodása alatt
kegyetlen magyarirtást végeztek a román banditák...
— a 2. oldalon

Megérkezett az
újabb izraeli
parancs: el kell
fojtani az ellenállást Európában!

2013

A zsidók egyáltalán nem bánják, ha pislákol az antiszemitizmus parazsa a világban, mivel ily módon is el
tudják magukat különíteni a gójoktól, és kevéssé kell
tartaniuk a “beolvadástól”. Ugyanakkor persze azt sem
akarják, hogy a parázsból tûz legyen, mert akkor a nyuAz Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja gati világ felett gyakorolt uralmuk és kiváltságaik vekerülnek. Van tehát az úgynevezett antiszemiLapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!! szélybe
tizmusnak egy számukra optimális szintje. Úgy látszik
azonban, immár a “kívánatos” szint fölött vagyunk,
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ugyanis egy újabb komolynak tûnõ parancs érkezett
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Tel Avivból az európai gyarmatokat kormányzó EU-ve6 4 2 3 6 1 4 0 0
Az Európai Idõ ténylegesen független lap. Nem támogatja sem a Soros Alapítvány, sem sajtóalapítványok, sem a magyar, sem a román kormány – sem semmilyen más állami vagy civil zetéshez.
– teljes terjedelemben a 14. oldalon –
(társadalmi) szervezõdés, intézmény, párt, érdekcsoport vagy tehetõs polgár, sem rokon, sem ismerõs vagy barát. Egyetlen támaszunk az Olvasó, s akinek kezében a sorsunk: az Isten.

2.

A Chomsky-tízparancsolat
Az alább ismertetendõ alaptételek egy bizonyos
Noam Chomsky nevéhez fûzõdnek, aki - a 84 éves
korához képest elképesztõ szellemi frissességrõl téve tanúbizonyságot - a mai napig a híres MIT (Massachusetts Institute of Technology) nyelvészeti és
filozófiai tanszékének rendszeres elõadója. Hosszú
és tartalmas élete során foglalkozott õ mindennel,
ami nyelvészet, filozófia, médiaszociológia, tömeglélektan, de még a számítástechnikai programozás
bizonyos területeibe is beleásta magát (ez utóbbit
úgy hatvanöt évesen kezdte, tehát senki ne adja fel!).
Chomsky soha nem csinált titkot abból, hogy a liberális demokrata eszméket tartja magához a legközelebbieknek, s az anarcho-szindikalizmus egyes
alapvetéseit is a magáévá tette (ami egy, a nyolcvanas éveiben járó egyetemi tanár esetében minimum
respektet és csettintést érdemel...)
No de itt és most nem is az õ élettörténetérõl akarok beszámolni, hanem arról a - tíz pontból álló - tételsorról, amit sokan Chomsky tízparancsolatának
is neveznek, lévén hogy a Mester ezeken keresztül
magyarázza a mindenkori politikai hatalom tömegeket manipuláló mesterkedéseinek természetrajzát.
Az õ szavaival: ezek a hatalmi diverzió médiastratégiái.
Chomsky barátunk ezeket elõször úgy 25-30 évvel ezelõtt írta össze, amibõl mindenki olyan következtetést von le, amilyet akar. Mindenesetre úgy vélem: ha tudjuk, hogy a Hatalom miben (és hogyan)
mesterkedik, védettebbek vagyunk vele szemben.
Már ha még tudunk gondolkozni és kételkedni...
Lássuk tehát, hogyan próbálja a hatalom maga
alá gyûrni (az egyénen keresztül) a társadalmat. Az
alábbiak nem szó szerinti idézetek, hanem Chomsky

egy-egy tételének kicsit zanzásított verziói.
1.) Az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni másod- és harmadrangú problémákkal. Ennek érdekében figyelmüket el kell vonni a valós és súlyos
szociális gondokról, mégpedig olyan hírekkel, amelyek társadalmi jelentõsége kicsi ugyan, de érzelmileg erõsen megérintik õket. Támaszkodjunk a bulvársajtóra, amely hû szolgánk lesz.
2.) A népnek úgy kell tekintenie politikai vezetõire, mint a nemzet megmentõire. Ennek érdekében
(elsõsorban a média segítségével) hamis riasztások
és nemlétezõ fenyegetések tömkelegét kell rájuk zúdítani, amelyek miatt aggódni, késõbb szorongani
kezd. Ha a szorongás elérte a kritikus szintet, lépj
közbe és oldd meg a (máskülönben nemlétezõ, illetve általad gerjesztett) problémákat. Hálásak lesznek,
s önmaguk fogják kérni szabadságjogaik csorbítását.
3.) A nemzetnek mindig készen kell lennie arra,
hogy valami rosszabb következik. Ennek sulykolása
érdekében használd fel a “fehér” propagandát (vagyis nyíltan a kormány irányítása alatt álló médiumokat), a “szürkét” (azokat a sajtótermékeket, amelyek csak részben állnak kormánybefolyás alatt), s a
“feketét” (amelyekrõl senki sem gondolná, hogy valójában a hatalom szolgálatában állnak). Ezeknek
karöltve azon kell munkálkodniuk, hogy egy olyan
kormány képét vetítsék a lakosság szeme elé, amely
minden erejével azon munkálkodik, hogy a jövõ egét
beárnyékoló sötét fellegek legalább egy részét elhessentse a nemzet feje felõl. A kemény, megszorító intézkedéseket fokozatosan kell bevezetni, mert így az
emberek hozzászoknak a rosszhoz, sõt: örülnek,
hogy még mindig nem a legrosszabb következett be.
(folytatása a 3.. oldalon)

Jézus eredete
Egy vallásosan nevelkedett ember tollából meghökkentõ lehet a fenti cím. Pedig a
jelek arra mutatnak, hogy igaz.
Gyerekként az Újszövetségi Biblia kerül
elõször a keresztény hívõk kezébe. Abban
szeretet és megbocsátás van. Jézus mindenkinek minden bûnét megbocsátja. Nem büntet, hanem meggyõz, és példát mutat. “Dobd
vissza kenyérrel… Tartsd oda a másik orcádat is…”
Az Újszövetség a szeretet és megbocsátás bibliája. Jézus szerette (szereti) az embereket.
“Nincs bûnös, csak tudatlan. Ezért meg
kell Tanítani !
Nincs gonosz, csak beteg. Akit a Szeretet
gyógyíthat meg !”
– teljes terjedelemben a 14. oldalon! –
• 2. oldal:
Horea, Closca és Crisan... – a banditák
• 3. oldal:
Magyarázatra és/vagy intézkedésre váró aktuális
észrevételek
• 4. oldal:
A túlzott elvárások következménye
• 5. oldal:
Az önbecsölés túlzott hiánya
• 6. oldal:
Magyar szavak elhazudott eredete
• 7-10. oldal:
23 tévéadó mûsora
• 11. oldal:
A magyar nép kialakulásának története – 20. rész
12. oldal:
A magyarság õsi gyógymódjai
• 13. oldal:
Nõi mumus – a frigiditás
• 14. oldal:
Széth valódi jelentése
• 15. oldal:
Humor, játék, rejtvény
• 16. oldal:
Az aszpartám multipotenciális rákkeltõ hatása

