GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)
A “szektibor@yahoo.com” címrõl szerkesztõségünkbe érkezett és a “http://www.facebook.com/sajtszabadsagert” címen is olvasható kitûnõ “paralellogramma” – amit az alábbiakban újraközlünk a mi Olvasóink épüléséért is – nagyszerûen
megmutatja az Orbán-kormány (Mátyás király) ellen áskálódó csonkaországi és külföldi ellenség vonásait és mozgatórúgóit. A párhuzam tökélye egyenesen hajmeresztõ!
(Az Európai Idõ szerkesztõsége)
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Szûz Mária a kis Jézussal látható! Ez klerikális reakció! Mátyás nem veszi komolyan az állam és az egyház szétválasztását!
Amióta Szilágyi Mihály a köznemességre támaszkodva Mátyást trónra ültette, a jogállam folyamatosan
gyengül, õ pedig beleszól az igazságszolgáltatásba! A
kolozsvári bíró esete nagyon jól megmutatta ezt. Leváltotta a független kolozsvári bírót, hogy a saját emberét ültesse a bírói posztra. Csak azért szállta meg a
független igazságszolgáltatást,
mert el akarja hallgattatni politikai ellenfeleit! Több báró hatalmát korlátozta, Garai Lászlót pedig, aki összeesküdött az elnyomó
ellen, megfosztotta a nádori méltóságtól. Pedig Garainak ez a cím
szerzett joga volt!
Amikor Garai és Újlaki bárók
vezetésével a demokraták újra
összefogtak, hogy Mátyás helyett
III. Frigyest koronázzák meg, mit
tett Mátyás, hogy hatalmát megtartsa? Szétverte a demokratikus
összeesküvõk seregét! Ezek után
aggodalmát fejezte ki a magyarországi antidemokratikus események miatt III. Frigyes német király.
Ez a Mátyás beleavatkozik a szlovák belügyekbe
is, mert a "huszita" cseh rablókat ki akarja ûzni a Felvidékrõl. Mátyás revizionista! II. Mehmed török császár sokszoros túlerõben lévõ seregét kétszer is
visszaverte Hunyadi János erõszakos, nacionalista
nándorfehérvári gárdáival.
Mit mondott Mátyás Kinizsinek? Hát ezt: „Ha a
török a te fejedet leüttetné, én a fejed helyébe harmincezer török fejet vágatok le!” Ez színtiszta verbális
agresszió, amivel a jószomszédsági viszonyt veszélyezteti, sõt elfoglalta Bécs városát is ez a semmirekellõ milicista! Egyébként II. Mehmed is aggodalmát
fejezi ki a fejezéssel kapcsolatban, és Mátyás miatt –
jogosan – félti Magyarországot a nemzetközi elszigetelõdéstõl.
Mátyás centralizálja a hatalmát, a fontos döntésekben nem kéri ki a demokratikus ellenzék beleegyezését, mint amilyen a Cillei család pártja is, akik Hunyadi László halálában segédkeztek. Ez így nem mehet

tovább! Mátyásnak a diktátornak mennie kell! Vissza
kell állítani a külföldiek bizalmát és a jogállamiságot!
Kérjük, támogassa a demokraták összefogását a MOHÁCS-ot (MOHÁCS = Mátyásnélküli Ország Hálozatának Álom Csapata) és királyjelöltünket Jó (Dobzse) Ulászlót!
Aki nem támogatja Jó (Dobzse) Ulászlót, az nem
demokrata! Vesszen Mátyásisztán! A MOHÁCS és a
királyjelölt programja, akit minden demokrata támogat:
1. Ha a MOHÁCS a diktátor
Mátyást nem tudja leváltani 1490ig demokratikus úton - külföldi segítséggel, akkor más eszközökkel
kell félreállítani!
2. Legyen a demokrata III. Frigyesnél újra a magyar korona,
mert õ jobb gazda! Elismerésképpen legyen a magyarországi
aranyforinton III. Frigyes képe.
3. A pápánál javasoljuk, hogy
törölje el Európában a déli harangszót, ugyanis a törökök érzékenységét nagyon sérti. Kártérítésként
átadjuk II. Mehmednek Nándorfehérvárt.
4. Biztosítjuk, hogy minden
mértékadó és független (értsd: aki utálja Mátyást) bíró, vagy báró újra kiemelt helyzetbe kerül. Ami földet
a piacellenes Mátyás a báróktól elszedett, azt visszakapják, sõt kárpótlást is, méghozzá a Medici és a Fugger bankház kölcsöne segítségével.
5. A kirekesztõ keresztény egyház monopóliuma
miatt az egyházi földeket elkobozzuk és szétosztjuk
az általunk alapított egyházak (Bankáregyház, Materialisták Egyháza, Sátánista Egyház és Mások Egyháza) között. II. Mehmed örömére az Iszlám Egyház is
kap földet és szabad terjeszkedésre lehetõséget. A
feudális, avítt „Mária Országából” így lesz a szabad
egyházválasztás progresszív országa.
6. Mátyás a törvénytelen fiát akarja utódjául hagyni a trónon, Corvin Jánost, hogy bebetonozza a hatalmát, de ezt se a nemzetközi demokraták, se a MOHÁCS nem fogja hagyni, nehogy szétterjedjen Európára ez a politikai "mátyásvírus".
7. Mutassunk fügét Mátyásnak!
“MOHÁCS” és “Együtt 1490 Mozgalom”

Befejezésül foglaljuk össze a kamatmechanizmus romboló
hatásának a menetét az ókori Rómában.

szipolyozásában.
– A római parasztság eltûnésével a nép kenyérellátása
egyre távolabbról történõ gabona behozataltól válik függõvé.
– A példa nélkül álló választási megvesztegetések eredményeként a polgárok “kenyérhez és cirkuszhoz” jutnak.
– Az állam fegyveres erejét a magán-kamatjáradék behajtására használják a tartományokban és a szomszéd államokban.
– Mesés mértékben megnövekszik
a gazdagság, a luxus, és az élvezetek
hajszolása.
– Általánossá válik a közerkölcsök
megromlása, az örökség-vadászat, az
uzsora, a zsarolás, a bírák, és az állami
hivatalnokok megvesztegetése. A korábban szentnek tartott és felbonthatatlan házasság könnyen felbontható szerzõdéssé válik. Erõs mértékben fokozódik
a prostitúció, a házastársak elhagyása
és felgyorsul az ország elnéptelenedése.
– A nemesség fokozatosan eltûnik,
és a politikai vezetés a bankárok kezébe
megy át. A világ kereskedõi a fõvárosban tömörülnek. Megkezdõdnek a polgárháborúk. A proletárok állami költségen való ellátása, a kényszerszolidaritáson alapuló államszocializmus gyors kiszélesedéséhez vezet.
– Az államcsõd krónikussá válik. A lakosság létszámának
csökkenése tovább tart. A pénzgazdaság fokozatosan eltûnik.
Helyére ismét a naturálgazdálkodás lép.

1. a pénzgazdaságról a termelõ gazdaságra,
2. a forgalom elsõdlegességérõl az érték-elõállítás elsõbbségére,
3. a kamatszedõ magánpénzrendszerrõl a kamatmentesen
mûködtetett közpénzrendszerre,
4. a pénzközpontú gazdaságról az
emberközpontú gazdaságra,
5. a spekuláció elsõbbségérõl a teljesítmény elsõbbségére,
6. az ellenõrizetlen szervezett magánhatalom rendszerérõl az ellenõrzött
közhatalom rendszerére,
7. a formális demokráciáról a gazdasági-pénzügyi esélyegyenlõséget minden egyes ember számára folyamatosan
megújító érdemi demokráciára,
8. a fenntartható növekedésnek “fejlõdésnek” - nevezett fenntartható
kamatszedésrõl a fenntartható erõforrások biztosítására,
9. az önrendelkezés felszámolásáról
az önrendelkezés kiszélesítésére,
10. a beolvasztó integrációról az
egyenjogú társulásra,
11. a nemzetállam felszámolásáról
az egyént védelmezõ nemzeti és egyházi közösségek - a nagyobb család - védelmére,
12. az egyoldalú technikai modernizációról a társadalmi viszonyok igazságosabbá tételét is megvalósító folyamatos társadalmi modernizációra.

A kamatmechanizmus romboló hatásának a menete az ókori Rómában
– A lakosság növekvõ eladósodása, a parasztság megsemmisülése, az ország elnéptelenedése.
– A világhódítást követi a rómaiak semmire tekintettel nem
lévõ nyerészkedése. A helytartó, az adóbérlõ, a római kereskedõ és pénzkölcsönzõ egymást szárnyalta túl a tartományok ki-

Csak így érhetõ el, hogy az ember - minden egyes ember Ha el akarjuk kerülni a kamatkapitalizmus romboló hatásá- , akit Isten egyedül teremtett a saját képmására és látott el az
nak a modern formában és globális méretekben történõ megis - alkotó értelem szikrájával, optimálisan kibontakoztathassa ké métlõdését napjainkban, akkor fel kell adni azt a téveszmét, pességeit és teljes értékû életet élhessen.
hogy csak kamatszedõ magánpénzrendszerrel mûködtethetõ a
modern gazdaság.
Forrás: ebredezes.hu 2013-05-23
Dr. Drábik János: Uzsoracivilizáció II.
Át kell térni:
http://mek.niif.hu/06800/06897/html/0307.htm

Mátyásnak,
a diktátornak
mennie kell!
Demokraták ébresztõ! Mátyás januári földcsuszamlásszerû választási gyõzelme óta szerte Európában megszólaltak a vészharangok, mert az európai értékekkel szembe megy. Ahhoz, hogy a kincstár alacsony bevételét emelhesse, Ernuszt János javaslatára
egy központosított, az egész országra kiterjedõ pénzügyi rendszert alakított ki.
Mátyás reformjait az országgyûlés elfogadta és
1467. március 25-én ki is hirdették; ezentúl a királyi
jövedelmek egy kézbe, a kincstárba futnak be. Mátyás
nem volt hajlandó a Medici és a Fugger bankházaktól
kölcsönt felvenni extra kamatra, persze emögött is Ernuszt János áll. Magyarország gazdaságpolitikáját,
egyébként a mindenható és független piac már be is
árazta. A szakmaiatlan Ernuszt János lemondását követeljük!
A szocialista Mátyás államosít! A jogszerûen kiprivatizált sóbányákat ismét köztulajdonba vette. Ráadásul, aki külföldrõl hoz be sót, azt még meg is bünteti! Skandalum!!! Központosítja az államot, beleszól
a piac szabadságába! Nem tartja tiszteletben a szabad
földvásárlást. Mátyás azt merte kijelenteni, hogy Magyarországon ne birtokolhasson német magyar földet!
Európában itt a legmagasabbak az adók! A többletbevétel csak azért kell Mátyásnak, mert vissza
akarja szerezni a Szent Koronát III. Frigyestõl. Hát
minek képzeli magát ez a hatalommániás suttyó? Meg
akarja koronáztatni magát? Az új aranyforinton a

Dr. Drábik János:

Róma bukásának
igazi oka
a kamat volt
(folytatás a 2. oldalról)
Visszatérve a magas kultúrák és birodalmak hanyatlására,
legyen szó a görögökrõl, a rómaiakról, az arabokról vagy az angolszászokról, a hanyatlás és felbomlás végsõ okai mindig a
gazdasági életben, közelebbrõl a pénzrendszerben lelhetõk fel.
A pénzrendszer szükségszerû elfajzását pedig a benne mûködõ
kamatmechanizmus idézi elõ. A szovjet birodalom bukása mélyén is gazdasági okok voltak, bár itt az államkapitalizmus és a
tervgazdaság jelenléte miatt másképp mûködött a pénzmechanizmus romboló hatása. Ha a szovjet sajátosságoktól eltekintünk, a romboló mechanizmus mûködésének menete szinte
mindig ugyanaz volt. A kamatok egyrészt aránytalan vagyonkoncentrációhoz, másrészt egyre növekvõ eladósodáshoz vezettek. Ez létrehozta a kamatfüggõség viszonyait, annak összes
gazdasági és kulturális következményeivel együtt. A kamatfüggõség a társadalom hanyatlásához, dekadenciájához vezetett.
Megjelentek “a kenyér és cirkusz” perverz manipulálási módszerei. Az általános hanyatlás végül pénzügyi, gazdasági és társadalmi összeomláshoz, a birodalmak felbomlásához vezetett.

