A végjáték veszélyei
A nyugati civilizáció diktatúrája a végjáték befejezéséhez közeledik.
Martonyi János elismerte, hogy „..egész Európában erősödik az euroszkepticizmus, sőt
egyre többen kétségbe vonják az európai projekt értelmét és célját, így Magyarország
nem különbözik a többi országtól a fokozódó ellenérzések tekintetében.”

A péntek estére véglegessé vált adatok alapján a legnagyobb brit EU-ellenes párt, a
UKIP rendkívüli előretörését hozták az előző nap megtartott részleges angliai
helyhatósági választások.
A BBC országos szintre kivetített péntek esti becslése szerint a választási eredmények
arra vallanak, hogy a UKIP jelenleg a választók 23 százalékának támogatását bírja.
Az első helyen az ellenzéki Munkáspárt végzett 29 százalékosra becsült, országos
szintre átszámolt szavazataránnyal, utána a konzervatívok következnek 25 százalékkal.
A Liberális Demokraták a negyedik helyre szorultak 14 százalékkal.
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A londoni Markit gazdaságkutató intézet elemzése szerint „Mélyült az euróövezet
gazdaságának válsága áprilisban.”

Nicolás Maduro új venezuelai elnök, Európával kapcsolatban kijelentette: „… valamennyi
társadalmi mutató visszaesett és ez politikai robbanásokhoz, forradalmakhoz vezetett”
Maduro "politikai robbanástól" félti Európát - Párizs, 2013. május 2., csütörtök (MTI) http://mti.hu/Pages/News.aspx?newsid=304107&lang=hun&contnews=1&append=1&print=1

Magyarország esetében kismértékben 3% felett lehet a deficit idén és jövőre. Új fiskális
intézkedésekkel garantálhatja a kormány, hogy 3% alá kerüljön a deficit - mondta Rehn
Brüsszelben.
Több lehetséges forgatókönyv valószínűsíthető ez alapján a Magyarország ellen 2004 óta
folyó túlzottdeficit-eljárásban. Itt fontos megjegyezni, hogy Brüsszel korábban többször
jelezte: az eljárás akkor szűnhet meg, ha fenntartható módon csökken a hiány 3% alá, vagyis
2013-ban és 2014-ben is 3% alatt marad.
A forgatókönyv: A 3,3%-os jövő évi deficitprognózis megteremti a lehetőséget a politikai
mérlegeléshez, és az Európai Tanács esetleges jóindulata mellett további költségvetési
intézkedések nélkül is kikerülünk az EDP hatálya alól. Olli Rehn péntek délelőtti szavai (új
intézkedéseket vár Brüsszel) ennek a forgatókönyvnek az esélyét csökkentették.
B forgatókönyv: A kormány készít egy újabb csomagot, ami jobb belátásra készteti az
Európai Bizottságot. Ennek a forgatókönyvnek több változata is lehet: nem lehet kizárni, hogy
egy gyors kormányzati reagálást már a május 29-i bizottsági ajánlásig is figyelembe tud venni
az EU, de az is lehetséges, hogy csak az ősszel ér el sikert a gazdaságpolitika. Az őszi
kikerülés további lehetséges formája, ha a kormány addigra további intézkedések nélkül is
hatásosan tudja prezentálni a hiánycélok teljesülését - például ha egy kedvezőbb
makrogazdasági pálya látszik kialakulni, akkor a prognózisok maguktól is 3% alá
süllyedhetnek.
C forgatókönyv: Nem sikerül a 3% alatti hiányról meggyőzni a Bizottságot, így az idén nem
kerül ki Magyarország a túlzott deficit eljárás hatálya alól.

A végjáték veszélyét a nyugati civilizáció visszarendeződése jelenti, a zsidókereszténység
közreműködésével.
Orbán Viktor Jákon a következőket mondta: "Európa egy agresszív szekuláris,
internacionalista és családellenes látomás csapdájába esett, ami logikusan vezet a saját
keresztény hagyományainak feladásához. (...) A hajdan égbe törő Európa a földhöz
ragadt.
… az alaptörvénybe foglalták a magyar államiság keresztény gyökereit, és - mint
fogalmazott - "magunkénak valljuk Szent István útját".
… vállalni kell a saját út nehézségeit, ki kell állni a magyar érdekekért, és nem szabad
megijedni "sem Brüsszeltől, sem a saját magunk árnyékától".
Orbán: vissza kell találni az imádság és a munka hagyományához - Ják, 2013. április 28. http://mti.hu/Pages/News.aspx?newsid=302831&lang=hun&contnews=1&append=1&print=1

Erdő Péter az „Élet menetén” a következő zsidókeresztény gondolatokat osztotta meg a
holokausztra emlékezőkkel:
Az első: A kereszténység nem fér össze az antiszemitizmussal!
A második: Az antiszemitizmus nem fér össze az emberséggel!
A harmadik: Van remény, ha mindnyájan összefogunk, és akarjuk! A gyűlölködés, az
antiszemita, a rasszista beszéd és cselekvés mindig mérgező.

I Ferenc pápa, a „zaklatott Római Katolikus Egyház” vezetője Peresznek a következőket
mondta: „Mint pápa, semmiféle antiszemita megnyilvánulást nem fogok eltűrni"

Amint a budapesti Zsidó Világkongresszussal kapcsolatos kormányfői kijelentések
bizonyítják, a végjáték veszélyeit jelentő hatalom és kollaboránsai az „antiszemita”
kifejezést Harold Wallace Rosenthal megfogalmazása szerint értelmezi:
„Az antiszemitizmus nem a szemitizmussal való ellentétet jelenti. Ilyen nincs. Ez egy
kifejezés, amit mi zsidók, mint rágalmat, elég hatásosan használunk az olyan bigottokra,
akik kritizálni merészeli a zsidókat.”
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Európa csak akkor lehet sikeres, ha tiszteli az őt alkotó nemzetek akaratát.
Európa kilábalása a válságból hosszabb folyamat lesz.
… az Európai Uniónak az utóbbi öt évben nem sikerült megoldania a válságot.
a magyar alkotmány vonatkozó passzusa a kétezer éves zsidó-keresztény hagyomány
része, és nem irányul senki ellen.

