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Rajtunk múlik!
– Évértékelés –
2014. –
(folytatás az elsõ oldalról)
Másrészt nincs kivel vitatkozni, nincs ki elõtt
védekezni, hiszen a világot egy globális, istentelen
és szabadosságot, a bûnt szolgáló, erkölcsi normák nélküli „erõ” vezeti, amely a hazugságokat, a
csalást és minden embertelen eszközt természetesnek és bevethetõnek tart. Kiszolgálóit megvásárolja, hiszen hazaárulók minden nemzet társadalmában vannak, de ezt a fajta “átértékelt cionizmust”
magukénak valló politikai erõk sem hiányoznak
az európai országokban. A hivatkozási alap minden országban ugyanaz… a korrupció jelenléte, a
„demokrácia” veszélyeztetettsége.
Az igazság azonban nem ez. Az átértékelt cionista szellemiséget és a világkormány hatalomba
emelését leginkább a nemzeti voltához ragaszkodó keresztény nép, társadalom veszélyezteti. Ennek megszüntetése, adott esetben kiirtása a cél. A
pénzügyi, gazdasági megszorítások elõidézése, a
nemzeti kormányok védekezõ stratégiájának megtorpedózása, a társadalom legprimitívebb rétegeinek felhasználásával történik. A hazaáruló szervezõket jól, az elégedetlenkedõ és a tüntetések magját képezõ csoportokat kevésbé jól, a tüntetõ tömeget pedig sehogy sem fizetik meg, mert ez utóbbi
olyan, mint a birkanyáj, amelyet bárhova lehet terelni, ha ott zöldebb a füvet ígérnek neki… vagy a
terelõkutyák jól idomítottak…
Ma Magyarország átalakítását akarják megakadályozni, hiszen a szocializmus utáni politikai be-
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A dollárnak annyi?
Facebook - emberiseg.hu 2014. dec. 29.
Bajban a dollár? A kínai jegybank bejelentette,
hogy nem növeli tovább a jelenleg 3660 milliárd
dolláros devizatartalékát, meg akarja gátolni
ugyanis a jüan további leértékelõdését, közölte a
nemesfém-befektetésekkel foglalkozó Conclude
Befektetési Zrt. az MTI-vel. A cég közleménye rámutat: Kína devizatartaléka magasabb, mint Európa legnagyobb gazdaságának, Németországnak az
éves GDP-je.
Peking közölte, hogy január elsejétõl nem vásárol tovább dollárt.
Ezzel együtt az amerikai államkötvényeket sem
vásárolják tovább. Eddig Kína hatalmas összegekkel tartotta fent az Egyesült Államokat. Napi egymilliárd dollárt utaltak át, a folyamatos kötvény vásárlásokra.
Kína hosszú éveken át kitartóan támogatta az
Egyesült Államok talpon maradását, de az USA
semmi mással nincs elfoglalva Oroszország bekerítésén és ellehetetlenítésén kívül, mint Kínát elvágni a nyersanyagoktól, valamint abban a csendesóceáni térségben akar nyomást gyakorolni, ahol
Kína képes lenne kibontakozni.
Ezért elérkezett az idõ, hogy Peking válaszlépéseket tegyen és megleckéztesse a világ fõ imperialista zsarnokait. Egy angol közgazdásznak feltett
kérdésre, hogy mi ebbõl Kína haszna, hiszen elképesztõ mennyiségû olcsó árut szállít az Egyesül Államokba, és így az USA valószínûleg válaszlépésként lezárja a beszállítási lehetõségeket, meglepõ
választ olvashattunk: az Egyesült Államok képtelen lezárni az utat a kínai áruk elõtt. Elõször is
azért, mert a Kínában mûködõ cégek, amelyek az
USA-ba szállítanak, nagy számban amerikai cégek
vagy vegyesvállalatok. A másik, ami pedig ennél
sokkal fontosabb, hogy nincs alternatívája a kínai

Közélet, nemzetpolitika, autonómia
rendezkedést úgy képzelték el, hogy utána automatikusan a cionista, liberális berendezkedés következik, amely kiszolgáltatja a népet és az országot annak hagyományival, hitével és történelmével együtt. Ennek fõ akadálya lett azonban Orbán
Viktor és kormánya, aki és amely kormány a nemzeti megmaradást, a gazdasági stabilitást és a hit, a keresztény szellemiségû ország
felépítését tartja legfõbb céljának, még akkor is, ha ez az
átalakítás átmenetileg nehézségeket és olykor fájdalmakat okoz a társadalomnak.
A kapzsiságot, a primitívséget, az irigységet azonban
mesteri módon használja a
tüntetésekre szólító hazaáruló, cionista söpredékvezetõk
tábora, amely a tudatlanságra és a lényeg meg nem
értésére alapozza aknamunkáját. Az USA egy új
SZDSZ-t kíván megteremteni a régi kommunista
hazaárulókra támaszkodva.
A kormány a nemzeti egységet, a haza szeretete fontosságának felismertetését, a felnövõ generációk késõbbi jólétét, a normálisan és morálisan
mûködõ ország építését tûzte zászlajára. Lépéseit
olykor nehéz megértenie azoknak, akik egyébként
nem foglalkoznak politikával, gazdasággal.
“Évértékelés – 2014.” címet adtam írásomnak,
s annak is szántam. Felsoroltam a bajok lényegét… ám lelkiismeretlen és pongyola írás volna,
ha nem igyekeznék ezekre a bajokra valamilyen
gyógyír-recepttel szolgálni. Gyógyír pedig van. A
gondolat, az elgondolkodás, az önvizsgálat, a hit.
Hiszen amely kormány a magyar nemzet minden tagjának visszaadja a 95 éve aljasul elvett magyar állampolgárságát, amely a gyermekvállalásra

sarkall és a gyermekvállalást támogatja, amely
kormány az öregeket és az elesetteket támogatja,
amely kormány, és amely parlament Istent és a keresztény értékrendet az ország Alaptörvényébe is
beemeli, az nem lehet hazug, rabló és embertelen
kormány.
Mi tehát minden Kárpátmedencei magyar dolga és
kötelessége?
Hinni Istenben, hinni abban a választott vezetésben,
amelyre voksaikat adták, s ha
nehéz is, meg nem tántorodni! Minden Kárpát-medencében élõ magyar saját helyén és
saját hivatásában a legjobbat
nyújtsa és tartsa szem elõtt
azt, hogy amit tesz a nemzetért és a Kárpát-medencei hazáért teszi. Ami pedig a legfontosabb, hogy gyûlölködés nélkül éljünk, s azt a lelki energiát, amelyet ellenségeink gyûlöletére fordítanánk, fordítsuk nemzetünk megmaradásának szolgálatára, hiszen akik minket gyûlölnek, kimerülnek majd,
mert az õ energiáik e sehová nem vezetõ érzésben,
a gyûlöletben égnek ki. Az erkölcs azonban – bármilyen világhatalom is akarja megsemmisíteni –
épp úgy regenerálódik, mint a tiszai ciánszennyezés után a folyó és annak környezete.
Nem elkeseredett és önmagán szánakozó magyarokra van szükség ma, hanem bizakodó, Istenben bízó és Istenhez hû, erkölcseiben megkérdõjelezhetetlen, hazaszeretõ, építõ társadalomra,
amelynek magja a magyarságát a Kárpát-medencében természetes módon megélõ és nemzetéért
munkálkodó ember. Mert nem az ellenségeinken múlik a haza és a nemzet sorsa, hanem rajtunk. 2015-ben is…

olcsó árucikkeknek. Egy átlagos amerikai háztartásban a berendezések 70-80 százaléka kínai. Olcsó, közepes minõségû termékek, melyek használatához, és az olcsóságából adódó problémákhoz
már hozzászoktak az emberek. Ahhoz a brutális
áremelkedéshez, amelyet a kínai áruk kivonása jelentene, senki nincs hozzászokva.
Amennyiben pedig az USA lezárná a határokat,
Kína válaszlépésként piacra dobhat 3,6 trillió dollárnyi valutát és államkötvényt. Ekkora összeg piacra dobása következtében mind az USA gazdasága, mind a világpiac azonnal összeomlana.
Az ügy kapcsán a gazdasági szakemberek elsõ
körben az egész hírt politikai manõvernek tekintik.
Kína valószínûleg belátható idõn belül egyeztetni
fog az Egyesült Államokkal, és megfelelõ pozícióból akar tárgyalni. Nyomást akar gyakorolni Washingtonra, a csendes-óceáni terület feletti uralom
kérdésében.
Kína meghátrálásra akarja kényszeríteni az
Egyesült Államokat. Egyetlen gazdasági szakember sem tartja valószínûnek, hogy Kína kifûrészelné maga alól azt a kiváló és jól jövedelmezõ világgazdasági pozíciót, amelyet az elmúlt idõszakban
elért. Ha megteszi, az olyan világpolitikai folyamatokat indíthat be, olyan káosz állapotokat idézhet
elõ, melyet ma még megjósolni sem lehet. A gyenge gazdaságú országok azonnal bedõlnének, ahol
pillanatokon belül eluralkodna a káosz.
A dolog hátulütõje, hogy amint a hír felröppent,
és megkezdõdtek a találgatások, Kína újabb bejelentést tett, a továbbiakban az olajüzleteket sem
dollárban bonyolítja le. Már ez hatalmas kiesés lenne az Egyesült Államoknak, mivel a 2013-tól a legnagyobb olajfelvásárló Kína lett. A kínai piacról
származó petroldollárok kiesése önmagukban válságos állapotokat fog okozni az USA pénzpiacán.
A továbbiakban Kína a BRICS saját pénzeszközét kívánja használni. A Reuters gazdasági elemzõje szerint, ha Kína ezt meglépi, akkor új fejezet
kezdõdik a történelemben.

Klaus Johannis
a karácsonyi szentmisén
Az új jobboldal „neves történésze”, (mint lent) az alábbi
cikkben „üdvözölte” Románia elnökének vallásgyakorlását…
Azt hiszem, most megkezdõdik az elnöki vesszõfutás, amely ellen érdemes is és kötelezõ is kiállni mindazoknak, akik voksukkal Románia európai állammá alakítására, azaz õexcellenciája
Klaus Johannis elnök úrra adták szavazataikat!
„Klaus Johannis dacol a románok karácsonyával
Karácsony napján katolikus templomba ment az állam elnöke
Karácsony napján az állam elnöke Klaus Johannis és felesége ünnepi szertartáson vett részt, ám nem az ortodox katedrálisban, hanem a szebeni magyar római katolikus templomban. Noha õ az összes román elnöke - akik nagyrészt ortodoxok -, Klaus
Johannis mégis azt részesíti elõnyben, hogy a karácsonyi szertartásra egy olyan római katolikus templomba megy, ahol németül és magyarul tartják a szentmiséket. Ismert a tény, hogy ez a
templom a város magyar közösségének temploma.
Johannis vallása evangélikus, mégis felesége vallásának
megfelelõen, katolikus templomba ment, s a szertartást magyarul és németül hallgatta. Elválik tehát az útja a Hohenzollern királyi háztól, aki ezer éve született arra, hogy uralkodjék, és aki átölelte az ortodox vallást, az az, a román többség vallását. Az õ
gesztusa által, miszerint karácsonykor magyar katolikus templomba ment, újat húzott az ortodox román néppel és egy jelzést
adott, hogy mostantól a nemzeti és vallási kisebbségek vezetik a
románokat és koordinálják Románia sorsát. A mi országunk így
új gyarmati (neokoloniális) sorsra jutott, akárcsak a fanarióták
idején, amikor más nemzetek és más vallásúak irányították a
nemzet sorsát.
Johannis elnöksége alatt a románság egy „kolonizált” nép
lesz. Az új elnök még a látszatot sem tarja meg - magyar katolikus templomban imádkozik, hogy megmutassa a románoknak,
hogy tulajdonképpen ki az ország ura 2014. november 16-tól:
egy nemzetidegen, aki a román ortodoxia üldözõje. Eljobbágyosított szebeni románok tapsolták õt annak a templomnak a lépcsõjén, amelyet az osztrákok építettek 1739-ben. A szertartás
után Johannis teniszpartira ment ahelyett, hogy fogadta volna a
kolindáló románokat, megszegve az õsi hagyományt.
Dr. Ionut Tene, történész, publicistanapocanews.ro”
(közreadja: Stoffán György)

