POLITIKUS – POLITIZÁL - POLITIKA
Kulcsszó: politikus, politizál, politika
(13 Hang-levélben, 6 oldal megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.)
Megjegyzések
1.
2.
3.

Ahol értelmileg szükségét láttam, ott a kérdést is feltüntettem, ahol nem, ott elhagytam.
A válogatás a Hang lI. kiadásából van, aminek számozása helyenként hibás. A különböző kiadások leveleinek
beazonosításához a levélszám-azonosító táblázat jól használható.
A levélszám-azonosító táblázat útmutatással zip-be tömörítve a http://web-hang.hu/letoltesek oldalról tölthető
lel. Erről az oldalról letölthető egy rendkívül gazdag Cd is, amelynek tartalmáról a kihelyezett Cd borító hátoldalán
olvashatsz. Átlagos letöltési idő 8 perc.
A hírlevelet szabadon felhasználhatjátok mások lelki, szellemi épülésére.
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Az embereknek nem azoktól a körülményektől kellene félniük, amelyek biológiai életüket
veszélyeztetik, hanem elrontott önmaguktól. Attól, hogy nem arra használják fel földi
életüket, amire kapták.
A biológiai életeteket fenyegető körülményváltozásokat - katasztrófákat - olyan szellemi
lények idézik elő, akik az emberek gonosz indulatainak energiáit használják fel arra, hogy
ártó szándékukat megvalósítsák. Az embereknek tudomásul kellene venniük, hogy a
belőlük kisugárzó gyűlölet nem csak az ő lelküket mérgezi és teszi szívbéke megélésére
alkalmatlanná, hanem gyűlöletük energiája táplálékul szolgál az őket körül vevő és átjáró
rosszakaratú szellemi lények számára is. Éppen ezért, ahol ezek a lények emberek közötti
gyűlöletet, ellenségeskedést tapasztalnak, rögtön ott teremnek és igyekeznek azt még
jobban felszítani.
Ti is sokat tehettek azért, hogy a gonosznak ne legyen ereje bennetek és körülöttetek.
Ahogy az emberi gyűlölet energiája erősíti a rossz szándékú szellemi lényeket, úgy az ima,
a jó gondolat, gyengíti őket.
1/34
Nagyon leleményesek vagytok abban, hogy az IGEN és a NEM ne legyen egészen sem igen, se
nem. Ez a politikusok stílusa. Vajon mikor fogjátok belátni, hogy az emberi lelket nem szabad
politikai tárggyá silányítani?!
2/123
Ne avassátok szentté egymást. Főleg ne politikusaitokat, államfőiteket. Egy államfő akkor
tenne legjobbat önmaga számára, ha lemondana arról a hivataláról, melyben szükségszerűen
és sűrűn szembekerül ezekkel a kijelentéseimmel: 'Ne ítéljetek, ne álljatok ellen a gonosznak,
hanem ha megütik arcod egyik felét, tartsd oda a másikat is'.
Higgyétek el, egy politikus sem képes sokáig itt maradni színem előtt. Ameddig pedig
kénytelen, addig bizony itt pokol az élete. Ne avassátok szentté a hatalmon levőket. Ha
szentek lennének az Én szememben, akkor nem lennének hatalmon. Persze itt is áll, hogy a
tudatlanság enyhítő körülmény, de fölmentő csak egészen kivételes esetekben."
3/250

Ez alkalommal nem beszélek nektek a mértéken felüli gazdagság megszállottjainak bűneiről,
melyeket pedig mindenkor több ember ellen követnek el. Nem beszélek részletesen a
hatalmuk folytán mások felett uralkodók keltette borzalmakról, arról, amit ezek az emberek
évezredek alatt a pénzszerzés, a vagyon miatt a többséggel szemben elkövettek. Háborúk,
vérengzések - ezek is mind a pénz és hatalom-hajhászók ügyködésének következményei
voltak és lesznek. Ezt most azért nem részletezem, mert - ti ezeket a jelenségeket a
történelmetekből, s a hétköznapjaitokból is - jól ismerhetitek. Mert ne gondoljátok, hogy a ti
hatalmasságaitok, politikusok, gazdaságirányítók - a ma élők - a korábbiaktól különbek,
pusztán azért, mert látszatra nem mutatkoznak olyan vérengzőnek. Sőt, ellenkezőleg, mézes
szavakkal próbálnak békét, előremenetelt hirdetve becsapni benneteket. A régi zsarnokok
ma ismét itt élnek földeteken. Egyikük-másikuk most szelídebbnek álcázott leplet visel. De
harácsoló, másokat kizsigerelő, pusztító vágyaik nem szűntek meg. Figyeljétek csak a napi
politikai híreket! A sok mosolygó arc - álarc, ne tévesszen meg benneteket! A kormányok
emberei, a bankárok, a gazdasági vezérek - mind megannyi báránybőrbe bújt farkas. Hiszen
ténykedésük eredménye az, hogy tömegek élnek méltatlan körülmények közepette,
miközben ők dőzsölnek. Nem részletezem ezt, mert erre majd egy másik alkalommal kitérek.
S a mostani tanításom lényege az, hogyan fegyverkezzetek fel ti a pénz hatalma ellen.
5/383
Megértelek benneteket. Nekem is kemény küzdelembe került legyőzni azt a kísértést,
melynek lényege éppen az volt, hogy tegyem szebbé a földi életet. De nektek is látnotok kell
azt, amit akkor Én láttam. Látnotok kell, hogy a föld szebbé tételén a politikusok, a katonák,
és a sport, művészet, tudomány emberei dolgoznak, akik ennek éppen az ellenkezőjét érték
el eddig munkájukkal az emberiség történetében. Csak az örökélet igézetében lehet jól
navigálni azt a rozoga, törékeny csónakot, melyet ti a földön emberi életnek neveztek.
Bízzatok, Én legyőztem a világot. Nektek már nem ez a dolgotok. Elég, ha önmagatok
legyőzésén fáradoztok. Ez az ára, és ennek következménye: ÖRÖM A SZENTLÉLEKBEN.
8/600
Kérdező: Férjem, mint amatőr politikus, hiszi, hogy harcolnia kell a magyarság érdekében.
Nem tudom, hogy jól teszi-e?
A férjeddel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nemcsak a magyarság érdekében, de
minden ember érdekében kell munkálkodnia mindenkinek, aki örök értékeket akar
biztosítani magának. Te nem tehetsz más, minthogy imáddal tisztítod körülötte a légkört.
Akik Enyéim, azok tudják, hogy ellenségszeretettel politizálni nem lehet, s ellenségszeretet
nélkül pedig Engem képviselni nem lehet. Előbb-utóbb mindenkinek el kell döntenie, hogy
akar-e minden áron (csak így lehet) képviselni Engem, vagy nem akar.
15/436
Semmit nem tettem azért, hogy körülöttem az élet megváltozzék! Nekem csak arra volt és
van gondom, hogy segítsek azoknak, akik önmaguk akarnak megváltozni. A politikai
játékszabályok idegenek Tőlem!

18/760
Nincs a világon olyan -izmus, amely ne lenne bukásnak kitéve! Ami állandó, az az emberi
természetben lévő szeretés-gyűlölés, önzés-önzetlenség polaritása. Az erkölcsi rendben
minden ezen áll vagy bukik! A legkülönbözőbb -izmusok e polaritásoknak csupán ideológiát
teremtenek. Ezek az ideológiák arra valók, hogy az egyén a tömeg széles rétegei előtt
igazolni tudja magát e polaritás bármelyik oldala mellett! Soha ne hidd azt, hogy bárkit is
jobbá vagy rosszabbá tehet bármilyen társadalmi, politikai rendszer! E rendszereknek
részben leleplező, részben elfedő szerepük van csupán! A mások felé irányuló uralkodási
vágy soha nem hordozza az Én áldásomat sem állami, sem egyházi intézményekben!
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Arról pedig végképp nem lehet szó, hogy Én szeretnék tömegeket szervezni a gonosz
legyőzésére! Én már kétezer éve legyőztem a gonoszt, de nem úgy, hogy tömegeket
szerveztem volna ennek érdekében, hanem úgy, hogy ellene mondottam a csábításának, és
most neked már nincs más feladatod, mint Nekem volt! Mondj ellene az ördögnek és
minden olyan szervezkedésnek, amely tömegben szeretné legyőzni a gonoszt. Nem
tömegben kell ezt megtenni, hanem a szívedben. El kell fogadd az Én győzelmemet! Fogadj
be magadba Engem, Jézust, aki ígéretet tettem arra, hogy aki szeret Engem, ahhoz elmegyek,
és lakást veszek benne (János 14;23)! Ha így teszel, akkor tetted a legnagyobb jót magadnak,
családodnak és magyar hazádnak. Ha nem így teszel, akkor ártasz magadnak, ártasz
családodnak, ártasz egész nemzetednek, és bizony ártasz az egész világnak!
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Én nem gondolkoztam nemzetekben, nem vállaltam semmiféle politikai szerepet, nem
akartam a társadalmi berendezkedést megváltoztatni, nem akartam a zsidó népem
elnyomását sem megszüntetni, mert tudtam akkor is, hogy a boldogságotok nem ezen múlik.
Ez most is így van!
29/2944
Előző életeid folyamán annyira belegabalyodtál a rajtad kívüli felszín rendezgetésébe
(politikus voltál, sokat politizáltál, hogy naggyá légy!), s most szinte a búskomorságig
engeded magadra hatni a felszínnek pokoli hatásait.
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Mint tudod, Én, Jézus, pénz nélkül, fegyverek nélkül és politikai manőverezések nélkül
indultam el, hogy lehetőséget adjak nektek annak a benső szabadságnak megtalálására,
amely a Szentlélek jelenlétének természetes 'munkatere' (2. Kor. 3;17).
A politika és az üzleti vállalkozások, ha ezek összefonódnak, előbb-utóbb negatív
eredménnyel járnak, ami a boldogságotokat illeti. Külön-külön lehetséges, de csak
átmenetileg, hogy istennek tetsző élet sikeredjen ki ezekből. De ez is inkább csak elvileg igaz.
35/3668

Kérdező: JÓ AZ, HA A PAPOK POLITIZÁLNAK?
Politizáljanak-e a papok.
Én, Jézus, nemcsak a papoknak mondom, hogy keressék az Isten országát és az ő igazságát, s
akkor minden mást megkapnak hozzá, hanem minden embernek, aki a földön él!
Még ha a politizálás alatt azt érted is, hogy meg kell próbálnotok olyanná alakítani
körülményeiteket, amilyen körülményben könnyebb Engem képviselni, akkor is azt kell
mondanom, hogy tévedésben vagytok.
Engem mindig az adott körülményekhez mérten teljes szívvel kell követnetek. Ehhez
mindenkor megkapjátok a szükséges ERŐT! Teljesen mindegy tehát, hogy valakinek
keresztjét csökkentem, vagy erejét növelem!
Mindaz, aki kívülről indul el befelé és nem belülről kifelé, irányt vesztett ember!
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Van azonban három olyan terület, amelyeken különösen nehéz, sőt szinte lehetetlen
becsületesnek maradni. E három terület: az üzlet, a politika, és a vallások területe. E
területeken szükségszerű mások portékáját ócsárolni, és a sajátot túlértékelni. Az üzleti
területen legfeljebb a legalacsonyabb szinten, a bolti eladók szintjén lehet valaki becsületes.
Politikai szinten legfeljebb szürke párttagként fogadják el azt, aki becsületes, hogy a
számszerű statisztika ne csorbuljon. Vallási területen szintén ugyanez a helyzet. 37/3884
Részlet Popper Péter könyvéből, amelynek címe:

666
A sátán a XXI. században
A sátán hétköznapjai
Az Ördög a politikában
Machiavelli A fejelem című művében elvégezte a munka dandárját.
Bebizonyította, hogy a politika sui generis sátáni ügy: sátáni eszközök
használata sátáni célok elérése érdekében. Ugyanis minden hatalom sátáni, ami
nem istentől eredeztetett. Az istentől eredeztetett hatalomnak viszont nincs
szüksége ármányra, gyilkolásra, hazugságok tömegére. Az ármánykodó politika
maga tesz tanúbizonyságot sátáni eredetéről.
Talán új sátáni elemnek tekinthető a politikában a tisztességes látszatok
félrelökése. Már nincs rájuk szükség. Ilyenkor látszik, hogy az álszentség, a
mimikri tulajdonképpen pozitív érték: a gazember tisztelgése az erkölcsi
világrend előtt, amikor azt a látszatot próbálja kelteni, hogy ő is oda tartozik.

A korszerű politika nyíltan gengszterek küzdőtere. Egy évszázad alatt a világ
kriminalizálódott.
Tiszteletreméltó, polgári pártokhoz tartozó, szocialista, liberális, konzervatív,
vagy éppen kereszténydemokrata elveket valló államférfiakról derült ki, hogy
gyilkosságokat szerveznek, maffiózók, sőt keresztapák és milliárdokkal
korrumpálhatók. A kormányszintű bűnözés ma már tudományos kutatás tárgya.
S ha már a világ kriminalizálódását említettük, a gazdaságot minden szinten
mélyen átszövi a korrupció és a maffiaszerű bűnszövetségek hálózata.
Ennek megfelelően épült be a szervezett bűnözés a bűnüldözésbe, a rendőrség
az igazságszolgáltatás struktúrájába, nem beszélve a kriminalitásban érdekelt
politikai hatalom befolyásáról. A bírói függetlenség ma már az óvodások
mesekönyvébe való. Persze a keresztapák állandóan hivatkoznak rá. E közben –
azonos törvényi tényállás alapján diametrálisan ellentétes itéletek születnek
első- és másodfokon.
A polgárnak végül nem marad más választása, minthogy áldozattá váljék, vagy
maga is kriminalizálódjon.
A kriminalizálódott kultúra, a könyvkiadás, a filmipar, a színház, ahol mindenütt
a gazdasági és politikai hatalom befolyása és ízlése érvényesül. Jól példázzák ezt
a honi filmgyártásunk elképesztő áron előállított „hazafias” filmjei, a Nemzeti
Színház kálváriája, agy az Ember tragédiájának hipertechnizált előadása, ahol a
csillogó műszaki újdonságok tömegében összekötő szöveggé silányulnak
Madách sorai. A negyvenötszörös színészi gázsi, a műszakiak fejenként
félmilliós tiszteletdíjának aranyözönében megsemmisült a művészek és segítőik
becsülete. A szappanoperák, a horrorok, a thrillerek, krimik és akciófilmek
elöntik a médiát, ponyva és lektűr társaik a könyvkiadást.
Nem véletlen a lehanyatló klasszikus polgári kultúra utóvédjeinek – aki közé
távolról sem tartoznak a jól kereső autóalkatrész-kereskedők és más
vállalkozótársaik – kétségbeesett és hiábavaló tiltakozása a globalizáció ellen.
A politikai sátánosság új vonása tehát a nyíltság, az erkölcsi nihil cinikusnak
tűnő vállalása, olyan mértékű manipuláció a hagyományos értékrenddel, amit a
megdöbbent polgár pofátlanságnak érez.
A sátáninak a politikában mindig az önkényuralom biztosít nagy teret. A
diktátorok legtöbbször demokratikusan kerülnek hatalomra, majd a hatalom

legális és illegális lehetőségeit mozgósítva gondoskodnak arról, hogy a
demokratikus jogok soha többé ne érvényesüljenek a választások során.
A modern kor sátáni manővere általában abban áll, hogy a felszínen épen
hagyják a társadalom demokratikus intézményeit, látszólag minden rendben
van, azonban az ország sorsát eldöntő gazdasági és politikai intézkedések a
demokratikus intézményeken kívül, azok felett születnek meg, számukra csak a
jóváhagyás marad meg. Ezt nevezik kancelláriakormányzásnak, ami előfutára
egy valódi diktatúrának.
(2002.)

