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Isten trónfosztása 
„A felvilágosodás az ember kilábalása  
maga okozta kiskorúságából...  
Merj a magad értelmére támaszkodni!” 
(Immanuel Kant : Mi a felvilágosodás? 1784) 

Ha majd a szellem napvilága 
Ragyog minden ház ablakán: 
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, 
Mert itt van már a Kánaán! 
(Petőfi:  A XIX. Század költői) 



Angliai kezdet. 1175. Kőműves cégek, szakmai titkok.  
1475-től nem csak kőművesek lehetnek a tagjai.  
Vallás-független:„A Világegyetem Nagy Építőmestere”.  

***** 

 Világdemokrácia 

A francia (szekuláris) vonal. Egyház-, és 
hatalomellenesség, fokozódó okkult befolyás, 
világdemokrácia, monarchiák megdöntése. 



Adam Weishaupt (1748-1830),  

jezsuita nevelés filozófia professzor  
1776 (-1785)   Illuminátus rend 

szabadkőműves páholyok felett  
 

 Világkormány 
1. Indulás: Felvilágosult oktatási rendszer 
2. Cél: szabad és morálisan egyenlők társadalma 
3. Hierarchia: 3x4 fokozat, legfelül a király 
4. Beavatás: feltétlen hűség, minden  
személyes adat kiszolgáltatása (audit) 
5. Titkos iratok: ateizmus, öngyikosság, 
abortusz, ezoterika, kabbala … 
6. Támogató: A.von Knigge, M.A. Rothschild 



lutheránus-pietista ébredés  
a XVII. Sz-ban 

huszita eredetű, pietista, 
lutheránus szabadegyház.   
Zinzendorf  letelepíti 
őket. Losung, misszió. 
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Angol metodista ébredés  
a XVIII. Sz-ban 







Szinkretizmus, ezoterika 
 A Teozófiai Társulat (1875) három célja: 
• Megalkotni az emberiség egyetemes 

testvériségének egyik magvát 
nemzetiségi, vallási, társadalmi 
osztálybeli, nemi és faji 
megkülönböztetés nélkül. 

• Támogatni a vallások, bölcseletek és 
tudományok összehasonlító 
tanulmányozását. 

• Kutatni a természet még fel nem ismert 
törvényeit és az emberben rejlő erőket. 

 (http://www.teozofia.hu/) 

Helena P. Blavatsky 
 Елена Петровна Ган 

1831-1891 



Démoni tanácsadók: 
Morya és Koot Hoomi 
Morya első inkarnációja: 220.000  B.C. Atlantisz 
uralkodója. Későbbi inkarnációi: Ábrahám, egyik 
napkeleti bölcs, Artúr király, Thomas Becket, 
Thomas More … 
„Lucifer mindent tudás és titkos ismeret forrása” 

1873. USA, H.S. Olcott 

1875 Teozófiai Társulat 
áthelyezve Indiába, Adyarba 

Jelena Petrovna Hahn  
(1831 –91) 

Nagyapja Dolgorukov  
herceg, szabadkőműves, 

ezoterikus könyvtára. 

Házassága 17 évesen,  
válás, utazgatások. 

Európa, Közel-és Távol-Kelet, 
India, Tibet 

1867. Mentanai csata 

Okkult megvilágosodás 

 



Proletár forradalom. 
Osztálynélküli 
társadalom. 

(85-100 mill. Áldozat) 
Martin Malia: Black Book of Communism  
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Anglia, Ch. H. Spuregon 

Skócia, Th. Chalmers  
(Evangéliumi Alliance) 

Írorsz.-Anglia, J. N. Darby 
(Testvérgyülekezetek) 

USA, Ch. G. Finney 

Németország, J. H. Wichern  
(Belmisszió) 

Hollandia, A. Kuyper  

Finnország, Paavo Ruotsalainen 

Magyarország, Mária Dorottya  
(Skót missz.) 









MarketWatch( Sep 26, 2015 ) 



Soros György 6 pontos ajánlása (2015. szept.26.) 
 

1. az EU-nak évente legalább egymillió menedékkérőt kell 
befogadnia… menekültkérőnként €15 000 -t 
(~4,500,000 Ft a magyar nettó átlag jövedelem 2x-ese) 
kell biztosítani az első két év mindegyikére (Össz: 9,300 
Mrd Ft / 2 év, M.o. éves költségvetésének fele!) … 
 

2.  az EU-nak... Libanon, Jordánia és Törökországban 
...jelenleg élő négy millió menekült támogatására… 
évenként legalább 5 000 eurót menekültenként… 
beleértve Tunéziát és Marokkót… (€20 Mrd  6,000 
Mrd Ft /év!) 

3. Folyt. … 



Soros György 6 pontos ajánlása (2015. szept.26.) 

3. az EU-nak azonnal meg kell kezdenie kialakítani az egységes EU 
Menedékügyi és Migrációs Ügynökséget… amely közös 
szabályokat dolgozna ki … 

4. biztonságos csatornákat kell létrehozni a menedékkérőknek 
azzal kezdve, hogy elszállítják őket Görögországból és 
Olaszországból rendeltetési országaikba.  

5. Az EU által kifejlesztett műveleti és pénzügyi 
megállapodásokat kell használni arra, hogy globális normákat 
lehessen megszabni a menedékkérők és migránsok kezelésére.  

6. az EU-nak szponzorként mozgósítania kell a magánszektort – 
NGO-kat, egyházi csoportokat és üzleti vállalkozásokat… 
Orbán Viktor magyar miniszterelnök most szintén létrehozott 
egy hatpontos tervet a válság kezelésére. De terve … azzal 
fenyeget, hogy megosztja az EU-t és elpusztítja azt … 



Orbán Viktor 6 pontos javaslata (2015. szept. 23.) 
1. A görög határok védelmének átengedése azoknak az európai országoknak, 
amelyek készek ebben részt venni. 
2. A menekültek és a gazdasági bevándorlók szétválasztása még a schengeni 
övezeten kívül. 
3. A biztonságosnak tekintett országok listájának európai szintű meghatározása. 
Az uniós tagokat és tagjelölteket automatikusan tekintsék biztonságosnak. 
4. Az új pénzügyi források érdekében minden tagállam növelje meg egy 
százalékkal befizetését és csökkentsenek minden kiadást egy százalékkal. Ez 
hárommilliárd eurót jelent egyszázalékonként és annyiszor kell megismételni, 
amennyi pénzre szükség van a krízis kezeléséhez. 
5. Kiemelt partnerség kialakítását azokkal az államokkal, amelyek nélkül nem 
lehet kezelni a helyzetet (Törökországgal és Oroszországgal). 
6. Úgynevezett világkontingens, világkvóták létrehozását, vagyis hogy az egész 
világot vonják be a menekültválság kezelésébe. Magyarország a CSU által javasolt 
kontingens alapú – a menekültek származási országa szerint meghatározott számú 
menekült fogadására vonatkozó – megoldás kidolgozásában hajlandó részt 
venni. 
 
(Ezt Orbán Viktor a következő héten az ENSZ-nek is javasolta.) 
 



Soros György 7 pontos ajánlása (2016. júli 19.) 
1. az EU-nak és a világ többi részének jelentős számú menekültet kellene 

befogadnia biztonságos és rendezett módon… évente csak 300 ezer menekült… 

2.  az EU-nak vissza kell szereznie a határai feletti ellenőrzést… EU nem képes a 
háború elől menekülő gyermekek és asszonyok alapvető emberi ellátását sem 
biztosítani…a hadihajóknak parancsot kell kapniuk, hogy a menekültek 
felkutatása és mentése (nem pedig a határok „védelmére”) legyen elsőrendű 
prioritásuk  

3. Évente legalább 30 milliárd euróra lenne szüksége az EU-nak 
ahhoz, hogy egy átfogó menedéktervet tudjon kidolgozni… EU-nak, 

ahogyan nevezem, „hirtelen” kell jelentősebb összegeket előteremtenie erre a 

célra… Ez jelentős adósságfelvétellel biztosítható… határozott forrás-

befektetéssel van csak esély a válság kezelésére… több mint 50 milliárd euró 
értékű fel nem használt hitel érhető el… Wolfgang Schäuble német 
pénzügyminiszter páneurópai üzemanyagadóra tett javaslata… Mikor kellene az 

EU-nak felhasználnia a jórészt érintetlen hitelfelvételi kapacitását, ha 

nem egy olyan pillanatban, amikor az unió léte került végzetes veszélybe?  

 



Soros György 7 pontos ajánlása (folyt.) 
4. a válságot arra lehetne felhasználni, hogy a határok védelme, a 

menedékkérelmek elbírálása és a menekültek elhelyezése terén közös 
európai mechanizmusok alakuljanak ki.  

5. szükség lenne egy olyan mechanizmusra, amely közös egyetértés alapján 
helyezi el a menekülteket Európán belül… A menekültek elhelyezésének 
önkéntes alapon kell történnie.  

6. az EU-nak a nemzetközi közösséggel együtt nagyvonalúbban kellene 
támogatnia a menekülteket befogadó, unión kívüli országokat, mint ahogy 
azt most teszi… Hasonlóképpen, az EU-nak bőkezűbbnek kell lennie Afrika 
támogatásában is.  

7. az idősödő európai népesség ismeretében az EU-nak lényegében egy olyan 
környezetet kell kialakítania, amelyben a gazdasági migrációt, gyakorlatias 
módon, az európai népek érdekében lehetne felhasználni… A migráció által 
eredményezett elérhető előnyök jóval felülmúlják a bevándorlók 
integrálásának költségeit. A képzett gazdasági bevándorlók fokozzák a 
termelékenységet, növekedést idéznek elő, és a befogadó ország abszorpciós 
kapacitását növelik.  
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Szabó Aladár 

Szilassy Aladár   

Biberauer Tivadar 

Szikszai Béni 

Joó Sándor  
Cseri Kálmán 
Sípos Ete Álmos  
Pálhegyi Ferenc 




