MIÉRT a Magyar Ébredés Szervezet vállalási rendszerét választási szerződésében vállalók
támogatása a megoldás MINDENKINEK?
Azért, mert csak így biztosítható, hogy a választási időszakban tett ígéretek és vállalások ne csak a
kampány időszakára vonatkozó ígéretek maradjanak.
A képviselő jelölt és a későbbiekben minden képviselő és tisztséget viselő, írásban, videó felvételen
rögzített, és a nagy nyilvánosság előtt bejelentett és felvállalt, választási szerződésében rögzített
vállalásai által, egy működési segédletet alakít ki Önmagának.
Így képes a valódi és hatékony érdekérvényesítés lehetőségével biztosítani a választóknak, hogy az
Országgyűlésben olyan döntések születhessenek melyek valóban a Magyarországon jogszerűen
élők érdekeit szolgálják!
………………………………………………..........………..……..………….……………………..
Miért ez az érdeke a csecsemőknek, bölcsődéseknek és az óvodásoknak is?
Ők a legtisztábbak, de ezen életükben kevés megtapasztalásban volt még csak részük. Ők még nem
képesek gondoskodni magukról, védelemre, gondozásra, tanításra és segítségre szorulnak. Az élet
rendje, hogy ilyen fiatal korban a szülők gondoskodnak gyermekeikről, mert a megszerzett
tapasztalataik nem elegendőek a körülmények megismeréséhez és működtetéséhez. Sajnos a
jelenlegi rendszer már ebben a korban is nagyon durván beavatkozik életükbe és fejlődésükbe.
Erőszakkal befolyásolják megszületésük körülményeit és módját, energetikájukban jelentős nyomot
hagyva nem engedik természetes életközegükben megszületni, és legalább 7 éves koráig édesanyja
mellett, nyugodt körülmények között, családjukban növekedni Őket.
A felnőttek létezésének egyik legfontosabb célja, hogy utódai és a jövő nemzedékei számára a
legjobb jövő lehetőségét biztosítsák. A lehető legtöbb esélyt és a teljes élet lehetőségét akkor
biztosítjuk számukra, ha egy igazságos és tudatosan jóléti társadalmat teremtünk. A jelenlegi
társadalmi rendszer nem képes ennek lehetőségét biztosítani. A Magyarországon jogszerűen élők
érdekeit szolgáló, alkalmasság és példamutatás alapján működő társadalmi minta magában
hordozza egy, az élet és a létezés értelmével és céljával harmonizáló, minőségi élet
megvalósításának és az ezekhez szükséges életkörnyezet kialakításának lehetőségét. A döntéseik
felelősségének súlya, és a körülmények megteremtésének kötelezettsége a szülők, gondozók és
minden döntés- és cselekvőképes felnőtt ember vállát terheli.
…………………………………………………………………………………………………………
Miért ez a megoldás az iskolások és a középiskolások számára is?
Ők sem képesek még mindenben Önállóan dönteni, de már van fogalmuk arról, hogy mi lenne
nekik a jobb, csak legtöbbször nem határozhatják meg sorsuk irányítását. A jelenlegi oktatási
rendszer a versenyszellem olyan módszerét tanítja, neveli bele gyermekeinkbe, mely az emberi
létezés alapjaival ellentétes. Olyan példaképeket állítanak eléjük, akik tévútra vezetik a gyanútlan
fiatalokat. Nem azért születünk e földre, hogy a másik embertársunk mindenáron való legyőzése
útján csak saját érdekeket érvényre juttatva, anyagi javakat hajszoljunk. A sok viselkedési probléma
azért van, mert a gyermekek lelke tiltakozik ezen állapot, folyamat ellen. A gyermek ösztönösen,
lélekvezérelve érzi, hogy nem ez a jó út.
Te, aki egy tiszta értékrendet biztosító élet lehetőségét szeretnéd biztosítani gyermekeid részére,
kérdezd meg tőlük, milyen világban szeretnének élni!

Olyanban, ahol már gyermekkorban egy szeretetalapú közösség elismert tagjai lehetnek, a
fejlődésük során gyakorlati értékű, használható tudást kapnak, és megélhetik a gyermekkor
szépségeit és örömeit is?
Olyanban, ahol a tanároktól, pedagógusoktól és az iskolától nem kell rettegniük?
Olyanban, ahol a gyermekek több éves megismerése után, tanítói, nevelői segítenek nekik az
érdeklődési körüknek, személyiségi típúsuknak, és fizikai alkalmasságuknak figyelembevételével
megtalálni azt az életterületet, ahol örömmel, szeretettel végezhetik mindennapi tevékenységüket,
és mélyíthetik ismereteiket?
Vagy a mostani kényszerpályát választva, a versenylóistálló-szemléletű életet élnének inkább?
Egy minőségi élet adatik meg annak, aki azzal foglalkozhat, amit szeret, és azáltal sokkal nagyobb
kiteljesedésre és eredmények elérésére nyílik lehetősége.
A felnőttek létezésének egyik legfontosabb célja, hogy utódai és a jövő nemzedékei számára a
legjobb jövő lehetőségét biztosítsák. A lehető legtöbb esélyt és a teljes élet lehetőségét akkor
biztosítjuk számukra, ha egy igazságos és tudatosan jóléti társadalmat teremtünk. A jelenlegi
társadalmi rendszer nem képes ennek lehetőségét biztosítani. A Magyarországon jogszerűen élők
érdekeit szolgáló, alkalmasság és példamutatás alapján működő társadalmi minta magában
hordozza egy, az élet és a létezés értelmével és céljával harmonizáló, minőségi élet
megvalósításának és az ezekhez szükséges életkörnyezet kialakításának lehetőségét. A döntéseik
felelősségének súlya, és a körülmények megteremtésének kötelezettsége a szülők, gondozók és
minden döntés- és cselekvőképes felnőtt ember vállát terheli.

……………………………………………………………………
Miért ez a megoldás a főiskolásoknak és egyetemistáknak is?
A jövő értékteremtői és vezetői is belőlük lesznek. Nem mindegy, hogy elhivatottságuk és
alkalmasságuk alapján megválasztott életútjukat teljesítik–e be, jól érezve magukat bőrükben, a
hazájukban lesznek szeretettel övezve boldog életet élő, hasznos tartópillérei társadalmunknak,
vagy több diplomával elmennek mosogatni külföldre, szétszakítva családokat, barátságokat,
gyökereket. A Magyar társadalomban alanyi jogon az első diplomáig valóban ingyenes oktatási
rendszert szükséges biztosítani, megteremtve ezzel az esélyegyenlőséget és a tiszta élet kezdésének
lehetőségét. A jelenlegi működési modellel ellentétben szerettei környezetében, hazájában
boldogulhat a tanulmányait befejező fiatal, és nem adós rabszolgaként kezdi életét, mint jelenleg
sokan.
Megadatik a továbbtanulás esélye minden képességei alapján alkalmas fiatalnak, függetlenül attól,
hogy családja milyen vagyoni helyzettel rendelkezik.
A felnőttek létezésének egyik legfontosabb célja, hogy utódai és a jövő nemzedékei számára a
legjobb jövő lehetőségét biztosítsák. A lehető legtöbb esélyt és a teljes élet lehetőségét akkor
biztosítjuk számukra, ha egy igazságos és tudatosan jóléti társadalmat teremtünk. A jelenlegi
társadalmi rendszer nem képes ennek lehetőségét biztosítani. A Magyarországon jogszerűen élők
érdekeit szolgáló, alkalmasság és példamutatás alapján működő társadalmi minta magában
hordozza egy, az élet és a létezés értelmével és céljával harmonizáló, minőségi élet
megvalósításának és az ezekhez szükséges életkörnyezet kialakításának lehetőségét. A döntéseik
felelősségének súlya, és a körülmények megteremtésének kötelezettsége a szülők, gondozók és
minden döntés- és cselekvőképes felnőtt ember vállát terheli.
...................................................................................................................

Ez a megoldás a tanároknak és pedagógusoknak is.
Ők az oktatási rendszer hibás működése miatt a gyermekek és szülők közé ékelődve,
kényszerűségből hajtják végre a rendszer elvárásait. A tanároknak, pedagógusoknak különösen nagy
felelősségük van a jövő nemzedékének fejlődése tekintetében. A gyermekekkel töltött minden
pillanatban, minden megnyilvánulásukkal hatással vannak a gyermekek viselkedési mintáinak
kialakulására, és a gyermekek tudatosan vagy tudat alatt, folyamatosan rögzítik azokat. A
pedagógusok érzik és tudják a lelkük mélyén, hogy ez az oktatási rendszer nem a gyermekek
egészséges fejlődését és gyakorlati értékű, használható tudását szolgálja, és a gyermekek és fiatalok
életkori fejlődésének ütemével, rendjével nincs harmóniában. A tantervbe foglalt tananyag
versenyszemléletű üteme, valamint az a tény, hogy jelentős részének tudományos és történelmi
tartalma bizonyítottan nem felel meg a valóságnak, a tanulókban és tanárokban is feszültséget
generálnak. Ilyen állapotban nem adatik meg a hatékonyan rögzülő tanítás tiszta öröme, a kölcsönös
alázat és tisztelet mellett, a nyugodt, harmonikus ismeretátadásnak a lehetősége.
A gyermekközpontú, valós információkat tanító, gyakorlati és használható ismereteket adó oktatási
rendszer, és az azt meghatározó szemlélet is csak a társadalom átalakítása után valósulhat meg. A
jelenlegi állapotban a hatalom irányítói és végrehajtói erre nem adnak lehetőséget, mivel nekik nem
az az érdekük, hogy egészséges személyiségű, egészséges és érték és életszemléletű, tudatos
nemzedékek nőjenek fel, mert azok kevésbé irányíthatóak, kihasználhatóak.
………………………………………………………………………………………………………
Miért ez a megoldás a fiataloknak és a fiatal munkavállalóknak is?
Keveseknek adatik meg közülük egy kiszámítható, valódi értékeken és példamutatáson alapuló,
méltó jövőkép. Nagy részük a média és az oktatási rendszer félrevezetettjeként, gyökerek nélküli
befolyásoltjaként az értékrendi tévútra vezetettek normáit és viselkedési mintáit fogadják el
általánosnak, s ezzel akaratlanul is a teljességgel bíró életük és harmóniájuk jövőbeni lehetőségeit
ássák alá. A fogyasztói társadalom állandó fogyasztásra serkentő nyomása alatt, ha érvényesülni
szeretnének, a mostani berendezkedésből adódóan, csak mások rovására, kárára vagy hátrányára
tudják megtenni. Ennek ismétlődő folyamatai lelki sérülést, sivárságot, állandó feszültséget
gerjesztenek életükben, s ezek hatásai bizonyított módon elferdült viselkedési mintákhoz, és idő
előtti megbetegedésekhez vezetnek. Egy más szemléletű társadalmi berendezkedés megteremtése
képes csak egy új, szeretetalapú, egészséges életszemléletű jövő útját biztosítani.
………………………………………………………………………………………………………
Miért ez a megoldás a Szépkorúaknak és az időseknek is?
Nagymamák, nagyapák, dédmamák és dédapák, döntsetek és cselekedjetek felelősséggel azért, mert
gyermekeiteket, s azok gyermekeit itthon szeretnétek boldogulni látni. Nem külföldön, lélekben
meggyötörve, honvágytól szenvedve. A külföldön megkeresett pénz nem képes ellensúlyozni a
szeretett hozzátartozókat, és az otthon távollétét.
Nem a társadalom tartópilléreit megtestesítő fiataloknak és aktív munkavállalóknak kell külföldre
menni dolgozni, hanem az itthoni környezetet kell átalakítani, hogy minden Magyar itthon tudjon
boldogulni.
Az Idősek minden tiszteletet megérdemelnek, mert ártatlanul olyan körülmények részeseivé váltak,
melyekben embernek maradni nem volt könnyű feladat. A történelem folyamán a hatalmak által
mesterkélten előidézett történelmi viharokat, az I. és II. világháborút, és az azt követő átnevelést, az
erőszakkal végrehajtott életterek és életformák felszámolását, átalakítását, a nélkülözést és

megviseltetések sorozatait megszenvedő szépkorú embertársainkat minden tisztelet és méltó emberi
gondoskodás megilleti.
Minden családban olyan életfeltételeket és körülményeket kell teremtenünk a lehető legrövidebb
időn belül, hogy az időseknek és szépkorúaknak, mint a család fontos, tapasztalt, értékes és bölcs
tagjainak, a tapasztalások által megszerzett ismeretek továbbadóinak, saját életkörnyezetükben
szeretetben, megbecsülésben legyen részük, örömmel és szeretettel tudjunk róluk gondoskodni. A
nagyanyák és nagyapák, vagy a dédanyák és dédapák fontos részei a családnak, az ő feladatuk a
tudás átörökítése a fiatalok részére, és a családi tűz őrzése. Ma ez kevés helyen található meg, mert
az emberek életkörülményeit és viselkedésüket meghatározó szokásokat tudatosan megváltoztatták.
Tették ezt azért, hogy a láncot megszakítva az elődeinktől reánk hagyományozott értékeink már ne
kerüljenek átadásra, és a család, az utolsó védőbástya szerkezete is megbomoljon. Aki ezen
változtatni szeretne az aktív korúakat nem megterhelő módon, és idős hozzátartozóinak méltó és
tisztességes élet biztosítására alkalmas életkörnyezetet szeretne, annak szintén ez a megoldás.
Ne feledje senki, nekik köszönhetjük létünket, életünket ebben az életben.
………………………………………………………………………………………………………
Miért Ez a megoldás az Aktív korúaknak is ?
Legyenek azok munkavállalók, alkalmazottak, gazdálkodók, vállalkozók, kevésbé iskolázottak,
vagy több diplomás értelmiségiek, munkahellyel rendelkezők vagy munkanélküliek.
Mindenki alkalmas valamire, környezetének és társadalmának hasznos tagjává tud válni. Aki
kevésbé iskolázott, az értékes, ügyességet igénylő kétkezi munkára képes, aki pedig speciális
szakismeretekkel vagy alkalmassággal rendelkezik, legyen az fizikai vagy értelmiségi munkaterület,
az azon területeken teheti magát hasznos és értékteremtő munkaerővé.
Minden egészséges személyiségű és értékrendű családfőnek az a célja, hogy a társadalom elismert
és megbecsült tagjaként, olyan munkát végezhessen, amit szeret, és azzal egy minőségi és
kiszámítható életet tudjon biztosítani családjának és Önmagának.
A jelenlegi társadalmi berendezkedés szándékosan nem teszi azt lehetővé, hogy egy családfő a
munkájának béréből emberhez méltó körülmények között, kiszámíthatóan és biztonságosan meg
tudjon élni a családjával.
A politikai vezetés a hatalmi érdekek kiszolgálása érdekében olyan, egyébként nem indokolt
elvonásokat valósít meg saját jólétük, és a függőségi rendszer fenntartásának biztosítása érdekében,
hogy az emberek jelentős része elszegényedik. A közelmúltban még jómódúak nagy része is, mára
már mindennapi anyagi gondokkal küzd, bár szerényen és takarékosan él.
Ezzel az elvonási rendszerrel, a bankok és szolgáltatók szisztematikus kifosztó működési
rendszerével függőségben és kiszolgáltatottságban tartják az embereket és családokat.
A jobb élet reményében még több munkát vállalnak a felnőttek, a családanyák is elmennek dolgozni
a temérdek házimunka mellett, és még kevesebb időt tudnak családtagjaikkal tölteni. Energiáik
kifogynak, és megbomlik a családi harmónia.
A nagy szerelmek az értelmetlen hajszában megfakulnak, a régen kedves tulajdonságok
elviselhetetlenné, idegesítővé válnak, és a családok nagy része felbomlik. A családi harmónia, a
töltekező hely megszűnése az egyén energetikájára is kedvezőtlenül hat, így sokkal könnyebben
válnak beteggé az emberek. Van, aki tehetetlenségében és dühében szerettei vagy környezete ellen
fordul, mert nem látja az összefüggéseket, csak azt érzi, hogy kicsúszott a talaj a lába alól. Sokan
nem tudnak felállni, mert nem látják a kiutat. Kevés volt az olyan tanító, aki az összefüggéseket és
okokat felismerve meg is tudta mutatni az embereknek a megvalósítható és járható kiutat, vagy ha
volt is, az emberek érdektelensége és fásultsága miatt nem talált nyitott fülekre. Most meg van a
kiút!
A megélhetési és a háttérhatalmat kiszolgáló politikusok álca-rendszerét felismerve, melyet ők
maguk valódi tevékenységükkel és saját cselekedeteikkel bizonyítottak, eljött az idő, hogy

összefogás útján megváltoztassuk a társadalmi berendezkedésünket. Az együttélés szabályait
betartva, Magyarország és a nemzet érdekeiért munkálkodó, alkalmasságuk, példamutató
cselekedeteik és magatartásuk alapján, alulról megválasztott vezetők irányításával, egy tudatosan
jóléti és igazságos társadalmat hozzunk létre Magyarországon.
Nem a társadalom támaszainak, a családok fenntartóinak kell külföldre menni dolgozni, hogy még
többet vonhassanak el tőlük jogtalanul, hanem a rendszert kell megváltoztatni, hogy mindenki
itthon, Magyarországon kapja meg az esélyt arra, hogy egy emberhez méltó, valódi értékeken
alapuló, tudatos és minőségi életet élhessen családjával, és utódjainak is biztosítani tudja ennek a
lehetőségét.
Ez minden embernek, aki Magyarországon él, nem csak lehetősége, hanem alkotmányban foglalt,
elődei és utódai irányában is fennálló kötelezettsége, életkortól, származástól, világnézettől és
vallástól, iskolázottságtól, foglalkozástól, és politikai beállítottságától függetlenül.
Mindenkinek, aki Magyarországon él, egy valódi érdekérvényesítés alapján működő társadalmi
minta tudja megteremteni egy igazságos és tudatosan jóléti társadalom lehetőségét!
..............................................................................................................………..…………………..
Miért ez a megoldás mindenkinek, bármilyen vallású és világnézetű?
A lelkednek, szellemednek nincs vallása, bőrszíne, politikai hova tartozása. A létezésed minden
pillanatában hatást gyakorolnak fizikai testedre, építhetik, erősíthetik avagy sorvaszthatják, de le is
bonthatják azt. Gondolkozás módod, értékrended, kimondott szavaid és megvalósuló cselekedeteid
és ezek megnyilvánuló hatásaiként kialakult állapotod határozza meg hogy ezen testben való léted
erősödik és épül, vagy gyengül és lebontódik.
Az Égi Bíró előtt senki nem mutathatja másnak magát, mint amilyen valójában!!!
Minden egy. Minden mindennel összefügg, és mindenre hatást gyakorol, ha tudatában vagyunk
ennek, ha nem. Minél mélyebben vizsgáljuk a dolgokat, annál nyilvánvalóbbak ezek az
összefüggések.
A történelmi alkotmányunkban az őseink szabad vallásgyakorlást engedélyeztek, de csak úgy, hogy
ez mások hátrányára, megkárosítására nem buzdíthatott, és az élet rendjétől el nem térhetett.
Minden egészséges lelkületű és személyiségű embert az kell, hogy vezéreljen, hogy csak olyat
cselekedjen másokkal, amilyet ő is szeretne, ha vele cselekednének.
Nincs vallás alapján kiválasztott felsőbbrendű nép, csak emberiség és népcsoportok.
Ugyanúgy, mint a testünkben a szerveink, feladatuk ellátása szempontjából egymás mellé rendelten,
és nem alá-fölérendelten léteznek a népcsoportok is az emberiség részeként.
Olyan ez, mintha mi egy sejtként működnénk egy szervben az emberi testben, mely szerv egy
népcsoportnak felel meg. A teljes test működését fenntartani hivatott szervek egymást segítő jellegű
működése esetén jól működik a nagy egész, a test, melyet ebben a példában tekinthetünk az
emberiség egészét megtestesítő szimbolikájának. Ha téves programinformáció miatt azt hiszi az
egyik szerv, vagy az azt e példában szimbolizáló népcsoport (gyomor, vese, máj, tüdő, agy, vagy a
szív), hogy ő a fölérendelt, és másik létfontosságú szerv ellen támad, azzal saját sorsát is
megpecsételi. A megtámadott szerv beteggé tételével saját teljes rendszerét is lebetegíti, vagy
elpusztítása esetén a test egészének, szimbolikusan a teljes emberiségnek a pusztulásához vezet. Ha
információhiány, vagy átprogramozás következtében a téves működési program miatt mégis

előfordul, hogy egymás ellen támadnak létfontosságú sejtcsoportok, népek, az csak a külső
rendszerbéliek érdekeit szolgálhatják, csak azok lehetnek ennek az állapotnak és folyamatnak
haszonélvezői.
Egymás szeretetteljes segítése, működésünk összehangolása által leszünk csak képesek a külső
világban végbemenő kozmikus energetikai változásokkal együtt létezni és azokat túlélni. A z
emberiség úgy tud átalakulni, és mint faj, a működését úgy lesz képes fenntartani, ha élet és
létszemléletet vált.
…………………………………………………………………………………………………………
Miért ez a megoldás a Szentkorona Tanos vagy a Szentkorona Rendes, az Istvános vagy a
Koppányos számára is?
Mindkét eszmének az az érdeke, hogy a mai rendszer átalakuljon, és Magyarországon egy
alkalmasságon és példamutatáson alapuló minta társadalom jöjjön létre. Ennek érdekében össze kell
fogni, és a nézetekben megközelítőleg 95%-ig megegyező közös célokat szem előtt tartva, a
jelenlegi rendszer működését kell megváltoztatni, és a mai nemzetközi jogilag is elfogadott
állapotig visszamenni. Azt követően az alulról megválasztott, alkalmas vezetők által felhatalmazott
fórum - az átalakulás folyamatai során kiválasztódott tagokból álló, útmutatók és bölcsek tanácsa- a
megfelelő képességek és ismeretek birtokában - eldönti, hogy a kozmikus világkorszak
megnyilvánuló hatásainak megfelelően, melyik működési minta a legalkalmasabb egy
szeretetalapú, igazságos és tudatosan jóléti élet megvalósításához társadalmi szinten.
Olyan ez, mint a betegség, egyénnél és nemzetnél egyaránt. Mindkettőnél energetikai hatás az oka,
és a működést irányító információra történt hatásgyakorlás következményeként valósult meg.
Mindkét esetben úgy gyógyítható az állapot, ha az okok megismerése után a beavatkozás pontjáig
megyünk vissza. Addig a pontig kell visszamenni, kijavítani, és az új működést meghatározni,
amikor az energetikába a teremtői rendtől eltérő, téves működés kezdetét vette. Ahogy az idevezető
folyamatnak is, a visszavezető útnak is fokozatokon, köztes állapotokon kell végigmenni. Először a
Történeti Alkotmányunk jogfolytonosságának megteremtése, és annak érvényre juttatása a közös
feladat. Azt követően - a hiteles és kellő információk birtokában – az arra alkalmas emberekből álló
vezetők - a tapasztalatok értékelését követően - eldöntik, hogy a jelen időkben - a múlt értékeinek
legmesszebbre való figyelembe vétele mellett - hol az a pont, ameddig indokolt visszamenni, és
melyik az a működési rend vagy irány, ami a teremtéssel és az élet rendjével legjobban
harmonizálva támogatja fenntartható létezésünket.
Ennek olyannak szükséges lennie, mely a kozmikus irányelvekkel harmonizál, az anyagon túli világ
hatás rendszereinek és az anyagi világ működési rendjének ismeretével rendelkező vezetés
kiegyensúlyozott együttműködésén alapul.
A múlt hibáiból tanulva az egységbe rendeződést szükséges megvalósítanunk. A nemzeti oldal
megosztottságát meg kell szüntetni, és egységes akarattal a cél megvalósulása érdekében kell
cselekedni. Aki ezen folyamat megismerése és megértése után is a megosztottságnak ad energiát, az
a nemzete és országa ellen cselekszik, segítve a nemzetromboló folyamatokat, s ennek felelősségét
és következményeit fel kell vállalnia.
………………………………………………………………………
Miért ez a megoldás a Jogi és igazságszolgáltatási károsultaknak is?
Jelenleg a Magyarországon élő embereket előre kitervelten, bűnszövetkezetben elkövetett
bűncselekményekkel károsítják meg. Ezen folyamatnak elkövetői, tudatosan vagy tudatlanul, a
politikai vezetők jelentős része, az államigazgatásban dolgozók, a bűnüldöző szervek és bíróságok,
valamint a végrehajtói tevékenységet végzők is.

Folyamatos és életeket veszélyeztető megkárosítása az embereknek, a jog - hatalmi érdekeket
szolgáló - kiforgatásával és annak érdekében történő alkalmazásával valósul meg. Ma a szekér
húzza a lovakat. A jog, amely az emberek egymás mellett élését - az Ő érdekeiket szolgálva – lenne
hivatott az igazságot szolgálni, jelenlegi elferdített alkalmazási módjában kettős mércét alkalmazva,
a jogellenes hatalom kiszolgálása érdekében nyilvánul meg.
Ezen folyamatok elemeiként közreműködő kiszolgálók, a földi létben nem kijátszható ok-okozati
következményeket hoznak létre, ha tudatában vannak ennek, ha nem.
Most még jóvá tehetik tévedéseiket és lekapcsolódhatnak ezen rendszer kiszolgálásáról, ez az amit a
jelenlegi kialakult helyzetben mint legbölcsebb megoldást megtehetnek.
A jog jelenleg a hatalom érdekeit szolgálja, nyíltan, szinte provokálva. Lásd pl. Deviza hitelek
esete. A deviza hitellel érintettek helyzetének rendezése egyenlő az igazságszolgáltatás
megcsúfolásával. Nevetséges és felháborító ez a hozzáállás, és híven bizonyítja, hogy a
közelmúltban kormányzó pártok mindegyike ugyanazon hatalmi érdekeket szolgálja, mivel egyik
sem változtatott ezen a gyakorlaton.
Azért van szükségük az ilyen bonyolultan körülírt ál mentőcsomagokra, hogy csalásaikat minél
tovább tudják - mint jó cselekedetet - beállítani a kommunikációjuk és a médiák megtévesztése
által.
A jogalapot nélkülöző működésük alatt, a jelenlegi módosított alaptörvény megalkotása nem volt
jogszerű, ezért minden arra való hivatkozással meghozott jogszabály érvénytelen, joghatás
kiváltására nem alkalmas. Jogtalanság jogot nem alapíthat.
A céljaikat szolgáló jogszabályok az elvonási folyamatokat hivatottak megvalósítani, így az azok
végrehajtásában és érvényesítésében közreműködők is törvénytelen cselekedeteket valósítanak meg,
melyekért személyes felelősség és kártérítési kötelezettség terheli őket.
.................................................................................................................
Miért ez a megoldás mindenkinek, mindegy milyen a politikai beállítottságod, mindegy milyen
pártra szavaztál ez idáig?
A pártrendszer azért lett létrehozva, hogy az érdekérvényesítés széles körben való hatékony
eszközének feltüntetve a pártokat - de burkoltan azokat irányítva - megosszák az embereket, és a
demokrácia álcája alatt, illetve arra való hivatkozással, a vezetésre alkalmasakat megfosszák a
vezetés lehetőségétől. Ne legyen könnyen megállapítható, hogy kik állnak Magyarország, a nemzet
és az emberek érdekeivel ellentétes, az élet rendjének működését gátló jogszabályok és
intézkedések mögött. Azt, hogy a pártokat mozgató szálak egy helyre összpontosulnak,
alátámasztja, hogy egymás ellen csak felületes, nem jelentős dolgokban cselekednek, egymás nagy
vétkeit nem hozzák nyilvánosságra (Titkosítások), csak éppen annyit, amennyi a hatalom
megszerzéséhez feltétlenül szükséges. Abban mind megegyezik, hogy a hatalmi rendszer céljait
megvalósítani hivatott kiszolgáló intézkedéseket mind végrehajtják, az Őket megválasztó emberek
érdekei ellenére is.
A pártok, még ha elvileg jó ügy érdekében, tiszta emberek által és szándék mentén alakultak is,
mindig a hatalom befolyása alá kerültek, szép szóval, pénzzel, egyéb előnyökkel, vagy akár
kényszerrel.
A jóhiszemű tagok a döntő pillanatok után értetlenül és csalódottan állnak, hogy nem ez volt
megbeszélve, de akkor már késő.
A Magyarországon élő embereknek - egyként gondolkodva és cselekedve - az életterüket,
életfeltételeiket védő, segítő működést kell támogatni, ha a saját és a jövő nemzedékek sorsáról
felelősséggel akarnak dönteni.

A Független, vállalások rendszerét választási szerződéseiben vállaló képviselők működési rendje
nem ad lehetőséget arra, hogy a pártok a nemzet vagy Magyarország érdekeivel ellentétes
törvényeket hozhassanak.
A törvények elfogadásának folyamatában felelősségre vonható, Magyarország és a nemzet irányába
elkötelezett, alkalmas és tisztességes emberek vehetnek részt.
Hány olyan vezető politikust ismertek, akiket igazmondásuk, példamutatásuk, Magyarország és a
nemzet érdekeiért végzett önzetlen cselekedeteik, és mértéktartó életvitelük miatt, egészséges
lelkületű és személyiségű gyermekeitek elé mernétek állítani, mint követendő példaképet?
Ezen kötelezően változtatni szűkséges, Ha Mi Magyarországon, békében és elégedettségben
szándékozunk élni!!!
Van olyan – ezek tudatában -, aki csodálkozik az ország állapotán?
Ez a leghatékonyabb eszközök egyike ahhoz, hogy a közerkölcsöt, az érvényesülő viselkedési
mintákat és követendő életmintákat lezüllesszék, innen már egyenes út vezet a társadalom leépülése
és pusztulásának folyamatához.
A pártok bújtatottan a háttér hatalmi érdekek kiszolgálását hivatottak biztosítani, ahogyan tették ezt
felosztva, ciklusonként forgatókönyv szerint 1989. óta. A pártok normál esetben azért jöttek létre,
hogy érdekek mentén tömörülő emberek akaratát érvényesítsék. Az elmúlt időben kétséget kizáróan
bebizonyította a pártok rendszere, hogy nem képes az ország érdekeinek mentén működni, és az
egyéni vagy hatalmi érdekek mindig felülírják az alap szándékot. A pártok elvi előnye, hogy az
egyéninél nagyobb érdekérvényesítést gyakoroljanak, hogy Magyarország és a Magyar nemzet
érdekei érvényesüljenek. De ezen hatását csak kedvezőtlen irányú és célú döntések során
tapasztaljuk meg. Többnyire csak a megosztó szerepe nyilvánul meg, mely a nemzetrombolást, és
életfeltételeink, valamint életkörnyezetünk beszűkülését segíti elő.
Egy adott szinten keletkezett problémát csak egy magasabb szinten lehet hatékonyan megoldani.
………………………………………………………………………………………………………
Miért ez a megoldás a Magyarországon élő Cigányságnak is?
A cigányoknak is érdeke, hogy a jelenlegi állapotok mindenki számára a legkedvezőbben és
békésen oldódjanak meg. Ennek leg-megvalósíthatóbb módja a Társadalom békés úton történő
teljes átalakulását biztosító folyamat támogatása. A cigányságnak is sokkal jobb, egy új esélyt
kapva, egy tudatos és jóléti társadalom megbecsült és elismert tagjaként létezni, mint egy, a
politikai vezetés megtévesztő céltáblájaként, a köztudatban élősködő, és bűnöző népcsoportnak
beállítva, a feszült, robbanás közeli állapotban a lőporos hordóra ültettet céltáblának lenni.
Egyedül a cigányok képesek a róluk alkotott közfelfogás képének, és a cigányságnak, mint
népcsoportnak negatív viselkedés formai berögzüléseinek cselekedeteik általi átformálására. Ez
nekik is létfontosságú a jövőjükre tekintve.
A magyarság és a cigányság bebizonyította már, hogy egyértelmű szabályok mellett, egymásmellé
rendelve, képes e két nép békességben példamutatóan élni, és ha a szükség úgy hozza a közös cél
megvalósulása érdekében együtt cselekedni. A cigányok gondolkozzanak el, kérdezzék meg az
öregjeiket, hogy a Magyar Királyág irányítása alatt - ha betartották az együtt élés szabályait- milyen
volt az életük.
Gyakorolhatták szabadon vallásukat, őrizhették hagyományaikat nem törtek létük ellen. Nekik is
nagy fontossággal bír a jelenlegi helyzet megnyugtató megoldása, mert a népek hatalom általi,
egymás elleni hangolása nem a helyzet békés rendezését hivatott szolgálni. A cigányság vezetőit
kérjük vegyék fel a kapcsolatot az együttműködés kialakítása céljából a Magyar Ébredés Szervezet
vezetőivel,( kapcsolat@magyarebredesszervezet.org) és tájékoztassák a cigányság tagjait a közös
cél megvalósulása érdekében.

Miért ez a megoldás a Magyarországon élő Zsidóságnak is?
Azon becsületes Zsidó embereknek, akik nem várják el a kettős mércét, és nem szeretnének
jogtalan előnyöket és kiváltságokat, az Ő érdekeiket is szolgálja Magyarország társadalmának és
teljes működési rendszerének átalakulása. A becsületes, nem mások életterére és érdekei ellen törő
Zsidó vallású ember szenved azoktól a folyamatoktól melyek Magyarországot és a nemzetünket
sújtják. A Cionista körök cselekedetei miatt. a nem tájékozott emberek ellenszenvét és támadásait,
többnyire az átlag Zsidóknak kell elviselni. Két kő között őrlődnek, s nekik is fontos, hogy a
történelmi alkotmány szerinti működés álljon vissza Magyarországon, mert ez nyújtott rendezett
viszonyokat nekik is, annak felfüggesztéséig.
A Képviseleti jogaik létszámarányosan biztosítottak voltak a közéletben és a képzési rendszerben is.
Az olyan zsidó embert aki nem más embertársa megkárosítása árán akar előnyhöz jutni, nem érint
hátrányosan a Történelmi alkotmányunk érvényre juttatása.

