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Két magyar katolikus NGO elemzése az Orbán-rezsimről

Two Hungarian Catholic NGO’s analyzes of the Orban regime:
Summary: The Orban regime is not a Christian Democrat, but heretical hermetic-gnostic. ► [2.]

Mi jobboldali, keresztény, konzervatív, ún. nemzeti oldali NGO-k vagyunk. Nem fideszesek, nem CÖF-ösök,
nem  jobbikosok,  s  hangsúlyozottan  –  'csakazértis'  –  NGO-k.  Sajnos  a  legtöbbünk  bizalmatlan,  s  még
sajnálatosabb, hogy alappal. Ezért – bár nyilván tisztában vagyunk vele, hogy komoly kockázatot vállalunk –
nem  titkolództunk  magunkról:  a  tanulmányunk  4.  oldalán  az  adatainkat  közöltük,  a  6–8.  oldalán  pedig
részletesebben bemutatkoztunk.

Mi tehát keresztény, nemzeti, jobboldali szemmel elemeztük az Orbán-rezsimet. Hiszen az kevés, ha „csak”
baloldali és/vagy liberális oldalról nézzük, mert nem csak onnan nézve szörnyű. 

Úgy gondoljuk,  hogy legelsősorban a  rendszer  leírására,  működési  okának feltárására  van szükség,  hiszen
látnunk kell, hogy pontosan mi az, amivel szemben fel kell venni a kesztyűt. Mivel a maffiaállamnak nevezett
Orbán-rezsim kutatása, leírása, 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. 

Bár azt már nagyon sokan meglátták, hogy az orbánizmus valójában egy vallás, s Orbán Viktor inkább látszik
szektavezérnek,  mint  politikusnak,  s  nem föltétlenül  választói  vannak,  hanem ún.  „hívői”.  Következően az
Orbán-rezsimet  a vallástudomány fogalomrendszere segítségével  kell  leírni;  a  racionalitás  világából  át  kell
lépni az irracionalitás világába. Első lépésként azt kell kimondanunk, hogy  vallásról van szó, nem pedig –
illetve  nem csupán  –  politikáról.  Azonban  nagyot  tévednénk,  ha  az  orbánista  vallást  a  keresztény vallás
fogalomrendszerével akarnánk leírni.  Elég egy Soros-plakátra ránézni,  hogy azonnal tudjuk: az  orbánizmus
nem lehet keresztény.  Fogalmilag is kizárt, hogy egy ember nevével fémjelzett  „-izmus” keresztény legyen.
Mondjuk ki második gondolati lépésként, hogy nem kereszténységről van szó! Tudjuk azt is, hogy az Orbán-
rezsim kereszténynek  tűnő  szavakat  használ,  a  kereszténységre  hivatkozik,  s  felületesen  szemlélve  olyan,
mintha  keresztény  –  politikai  fogalommal  mondva  kereszténydemokrata  –  lenne.  Vagyis  egy  keresztény-
látszatú vallásról  van szó.  Még azt  is  sokan érzékelték,  hogy az orbánizmus olyan,  mintha a  szektatagok,
szektahívek számára Orbán Viktor isten, istenember lenne, vagy legalább király, netán istenkirály. Tudjuk, hogy
a kereszténységgel párhuzamosan nagyon régóta létezik az a magát kereszténynek álcázó vallás – helyesebben
álvallás –, amelyben egy élő ember ténylegesen Isten. Ha idáig eljutunk, kimondhatjuk:  a keresztény eretnek
gnoszticizmusról van  szó.  Mivel  az  orbánizmus  alfája  és  ómegája  az  állandó harc,  a  gyűlölet,  a  jókra  és
rosszakra való felosztás, meg tudjuk határozni a gnoszticizmus típusát is. A rezsim nem „csupán” maffiaállam,
hanem  gyűlöletállam: egy gyűlöletvallásra épülő állam.  A gnoszticizmus irányzatai közül egyetlenegy van,
amelyik  kimondottan  gyűlöletvallás:  a manicheizmus.  Figyelemmel  kell  lenni  arra  is,  hogy ez  az  eretnek
gnoszticizmus orbánizmussal kevert, ezért ezt a vallást fidesz-gnózisnak  nevezzük.

Az Orbán-rezsimnek nem a célja, hanem „csupán” az eszköze a közvagyon lenyúlása. Az nem olyan egyszerű,
hogy csak a kapzsiság miatt lopják el a közvagyont, ugyanis még az sem biztos, hogy a szó szoros értelmében
lopnak. A gnózist elért, azaz megistenült gnosztikus mint istenkirály nem is tud lopni, hiszen nincs kitől, mivel
látásmódja szerint minden az övé. Ugyanígy a megistenült gnosztikus túl van a morál, az erkölcs, az empátia
fogalmán, vagyis  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,  s  a
gnózis mint elborulás útján lévő gnosztikus szavai, tettei már régen túl vannak a normalitás határán. Mivel a
gnosztikus elitkaszthoz nem csak Orbán Viktor tartozik – bár kétségtelenül ő van az élén –, a gnosztikus vallási
téboly tünetei többeknél is tapasztalhatóak, sőt már az országgyűlés is a gnosztikus téboly színhelyévé vált. 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
téboly jeleit mutatják. Fontos látnunk, hogy nem – helyesebben nem csupán – 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. 
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Tudjuk,  hogy  amit  állítunk,  képtelenségnek  tűnik  a  XXI.  században,  Európa  közepén.  Belátjuk,  hogy  a
tanulmány vaskos: a terjedelem elsősorban abból adódik, hogy kormányoldali szövegek tömegének szó szerinti
idézésével  bizonyítottuk  az  alaptételeinket;  továbbá  eredeti  nyelvű  (főként  angol  és  latin,  néhol  német  és
francia) szövegekkel, s azoknak magyar fordításával a gnosztikus szövegazonosságokat. A forrásidézeteket a
könnyebb  kezelhetőség  érdekében  feltűnően  elkülönítettük  a  szövegben.  Az  elemzésünkben  valószínűleg
lehetnek tévedések is,  hiszen mi  nem „istenültünk meg”,  ilyesformán csak emberek vagyunk – viszont  az
alapban sajnos nem tévedtünk. Ezért olyan nagy a baj.  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. 

A gnoszticizmus már befertőzte a társadalom viszonylag jelentősebb rétegét, beépült már szinte az élet minden
területébe. Legfeljebb a kormány váltható le, de a fidesz-gnózis, a manicheizmus nem. Ha pedig ezek – mint a
rezsim háttértartalékai – megmaradnak, előbb-utóbb újrakezdődik az egész. Magyarországnak segítségre van
szüksége, mert ez magától nem fog megoldódni. Attól tartunk, ha a folyamatot nem sikerül leállítani, a hazánk
elvész nemcsak a kereszténység, hanem Európa és a kultúrvilág számára is.

Úgy látjuk, hogy mindegy: ki népi, ki urbánus, ki keresztény, ki nem. Nekünk mindenképpen van egy közös
pontunk mindenkivel,  aki  kormányellenes:  a  „pro Libertate”.  Biztosak vagyunk abban,  hogyha a  leírtakat
együtt továbbgondoljuk, közösen meg fogjuk találni a megoldást. És abban is, hogyha egymásra találunk, nem
tart ez sokáig. Fogjunk össze mindahányan! 

„Eb ura fakó, Ugocsa non coronat.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A tanulmány ingyenes, szabadon terjeszthető. The study is free of charge and can be distributed freely. 

Elérhető pl.: Download free:
~ http://docdro.id/Q5LKwmu
~ http://docdro.id/nF47TFU
~ http://docdro.id/tcKq2zd
~ http://docdro.id/h97XqsL
~ https://www.docdroid.net/file/download/F581nfw/save-our-souls-hungaria.pdf 

Vagy kérhető: Or can be requested from the following email-adresse:
~ patayangela@gmail.com
~ karcsayl@gmail.com
~ salgopeti@gmailcom

Contact:   s.o.s.hungaria@gmail.com

Save Our Souls - Hungaria - Home | Facebook
http://  www.facebook.com/s.o.s.hungaria

S.O.S.Hungaria @SOS_Hungaria
http://  www.twitter.com/SOS_Hungaria

 Összegzések, szemelvények:
https://youtu.be/xrwrllJiX3Y (Túléljük, Hajmási!)

Részletesebben:
https://youtu.be/NRn9p00oVQc (Fidesz-gnózis 1.)
https://youtu.be/4Y0Z52L8QxA (Fidesz-gnózis 2.)

Keresztény nézőpontból: 
https://youtu.be/xhaPG_Cy1_o (Ne féljetek hát tőlük!)

In English:
https://youtu.be/7vBLQkL05eM (Hungary Orban regime)
https://youtu.be/skh0zSbm5NY (Therefore fear them not)

Komolytalanabbul a nagyon is komolyról:
https://youtu.be/v-mzhHkbF-s (Vérfagyasztó vicc Orbán Viktorról)
https://youtu.be/RmeK82O214w (Tébolydai szemle. Amorális teokrácia)
https://youtu.be/4s6_3LMH9vY (Tébolydai szemle. A költségvetési evangélium)
https://youtu.be/tGZ9jp_jAMk (Tébolydai szemle. A rózsafüzér-vudu)
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