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Magyar katolikus NGO-k elemzése az Orbán-rezsimről
Rezümé
Mivel a maffiaállamnak nevezett Orbán-rezsim értelmezése mindeddig racionális talajon maradt, az
értelmezések nem tudták megtalálni a rezsim kialakulásának és működésének okát. Ha viszont nem
tudjuk megtalálni az okokat, nem is tudunk a rezsim ellen védekezni. Nehéz is a rezsimet értelmezni,
mert épeszű módon, politikai fogalmakban gondolkodunk, ezért az eddigi értelmezések figyelmen
kívül hagyták azt a lehetőséget, hogy a rezsim esetleg nem is épeszű. Az Orbán-rezsim saját
eszmerendszerrel rendelkezik, amelyet orbánizmusnak neveznek. Az orbánizmus azt állítja magáról,
hogy a spirituális vezetője Orbán Viktor, akinek nem választói vannak, hanem – ahogy azt maga
Orbán Viktor mondta róluk – „hívői”. Márpedig a pártoknak nincsenek sem spirituális vezetői, sem
hívői; spirituális vezetői és hívői a szektáknak vannak. Orbán Viktor ránézésre is inkább látszik
szektavezérnek, mint politikusnak. Sokan meglátták, hogy az orbánizmus valójában egy vallás.
Következően az Orbán-rezsimet a vallástudomány fogalomrendszere segítségével kell leírni; a
racionalitás világából át kell lépni az irracionalitás világába. Az Orbán-rezsim kereszténynek tűnő
szavakat használ, a kereszténységre hivatkozik, s felületesen szemlélve olyan, mintha keresztény
lenne. Politikai fogalommal mondva: mintha kereszténydemokrata lenne. Elég viszont egy Sorosplakátra ránézni, hogy azonnal tudjuk: az orbánizmus nem lehet keresztény. Fogalmilag is kizárt,
hogy egy ember nevével fémjelzett „-izmus” keresztény legyen. Vagyis egy keresztény-látszatú
vallásról van szó. Sokan érzékelték azt is, mintha Orbán Viktor a hívői számára nemcsak szektavezér,
hanem Isten, istenember is lenne. A kereszténységgel párhuzamosan nagyon régóta létezik az a
magát kereszténynek álcázó vallás – helyesebben álvallás –, amelyben egy élő ember ténylegesen
Isten. Ez az álvallás a keresztény eretnek hermetikus gnoszticizmus, amely ab ovo hazug. Az
üldöztetések miatt mindenkoron az álcázásra, a megtévesztésre, a hazugságra épült, s ezért a
lételemévé vált a hazudozás. Orbán Viktor nem „csak” a kapzsiság miatt veszi el a közvagyont, az
uniós támogatásokat, s adományozza azok jó részét a maga által teremtett új uralkodó osztálynak, a
gnosztikus elitnek és a támogatóinak. A közvagyon elvételét ő maga és a hívői nem lopásnak fogják
föl, ugyanis látásmódjuk szerint az egész ország a gnózist elért, azaz megistenült istenkirály
személyes tulajdona. A gnosztikus elit túl van a morál, az erkölcs, az empátia fogalmán. Meg sem
érti, mit jelent a bűn, mi fáj embertársának, miért nem szabad lopni, hazudni, másokat megtéveszteni
stb. A megistenült gnosztikus lelkiállapotát a kereszténység elkárhozásnak mondja, az
orvostudomány pedig okkult elmebajnak. A gnosztikus megistenülés végeredménye a teljes
elborulás, a megistenült gnosztikus szavai, tettei túl vannak a normalitás határán. Mivel a gnosztikus
elitkaszthoz nemcsak Orbán Viktor tartozik, a gnosztikus vallási téboly tünetei többeknél is
megmutatkoznak, sőt már a magyar országgyűlés is a gnosztikus téboly színterévé vált. Az
orbánizmus lényege az állandó harc, a gyűlölet, a jókra és rosszakra való felosztás. A rezsim
nemcsak maffiaállam, hanem gyűlöletállam: egy gyűlöletvallásra épülő állam. A gnoszticizmus
irányzatai közül egyetlenegy van, amelyik kimondottan gyűlöletvallás: a manicheizmus. Ez a mi
esetünkben orbánizmussal kevert, ezért ezt a vallást fidesz-gnózisnak nevezzük. Fontos látnunk, hogy
nem politikai gnoszticizmusról van szó, hanem igazi vallásról. Ha ismerjük ezt a vallást, meg tudjuk
fejteni a rezsim szinte minden titkát, s körvonalazódik előttünk a fidesz-gnózis jövőterve is.
Tudjuk, hogy amit állítunk, képtelenségnek tűnik a XXI. században, Európa közepén.
Bizonyításul az elemzés számos olyan szöveget idéz az Orbán-rezsim prominenseitől, mely szövegek
aligha vitathatóan a keresztény eretnek hermetikus gnoszticizmus tanait tartalmazzák, s szintén
aligha vitathatóan a gnosztikus vallási téboly jeleit mutatják. Az elemzés nagy terjedelme is
elsősorban a kormányoldali szövegek, valamint a velük azonosságot mutató eredeti gnosztikus
szövegek szó szerinti közléséből adódik. A tanulmány nemcsak az Orbán-rezsim ellenzékének szól,
hanem Orbán Viktor ún. „hívői”-nek is: azzal a nem titkolt céllal, hogy visszasegítse őket a tévútról,
amelyre terelték őket. De a mi erőfeszítésünk önmagában kevés. A gnoszticizmus már befertőzte a
magyar társadalom viszonylag jelentősebb rétegét, beépült már szinte az élet minden területébe.
Legfeljebb a kormány váltható le, de a fidesz-gnózis nem, s ha a rezsim háttértartalékaként
megmarad, előbb-utóbb újrakezdődik az egész. Magyarországnak segítségre van szüksége, mert ez
magától nem fog megoldódni. Attól tartunk, ha a folyamatot nem sikerül leállítani, Magyarország
elvész nemcsak a kereszténység, hanem Európa és a kultúrvilág számára is.
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Kérjük Brüsszelt, hogy segítsen! Ne támogassa a
gnosztikus rezsimet, zárja el előle a politikai levegőt, zárja
el a pénzcsapot!

Kérjük Jézus Krisztus Egyházát, Urunk varratlan köntösét,
segítsen.
Ne engedje, hogy
kereszténységet!
Mt 10,16-33

a

gnózis

beszennyezze

a

A tanulmány magyar nyelvű; angol és olasz nyelvű tartalomjegyzékkel, számos angol, latin, olasz,
német, francia nyelvű szöveggel, képekkel és ábrákkal. A tanulmány ingyenes, szabadon terjeszthető.
Tanulmány / Treatise

~ https://www.docdroid.net/nF47TFU
~ https://www.docdroid.net/vDX4R6l

Magyarul ► 1. honlap (+fórum)

http://www.soshungaria.mozello.eu

● Blog (+ fórum + Gravatar)

https://fideszgnosis.wordpress.com

In English ► Webseite 1 (+ forum)

http://www.soshungaria.mozello.eu/home

Patreon

https://www.patreon.com/soshungaria

Facebook

http://www.facebook.com/s.o.s.hungaria
http://www.twitter.com/SOS_Hungaria

Twitter

@SOS_Hungaria
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1.

Magyar Földért Közhasznú Egyesület
Residentia: H-8973 Magyarföld, Bem u. 1. Hungary
Praesidens: Jenei, Ferenc

NGO

2.

Regina Patrona Hungariae Közhasznú Egyesület
Residentia: H-9934 Hegyhátszentjakab, Dózsa u. 14. Hungary
Praesidens: Rimai, Éva

Scriptorium 1–2. SOS Hungaria
Auctor

1–2. Rimai, Éva

Cooperator

1–2. NGO-collectiva

⇓ Támogatná a szerzőt legalább 300 Ft-tal vagy 1€-val? Így teheti meg (kattintson a képre!):⇓
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