Nem én kiáltok, a föld dübörög 2011. augusztus 9-én
Rendszercsőd
A kormány az adósságállomány címzettjének átnevezésével (államkötvényekkel) elvégzett
csökkentésével és megszorításokkal a befektetők bizalmának erősítését akarja elérni1.
Az ellenzék gumicsontokat gyárt az ebből eredő következményekből.
A befektetők ragaszkodnak profitjukhoz, ennek megfelelően a diktatúra minden eddiginél
könyörtelenebb intézkedéseit akarják kikényszeríteni a gyarmatbirodalom országaiból.
A befektetők a fogyasztók kiszolgáltatottjai és kiszolgálói is egyben. Miután a fogyasztók a
befektetők által biztosított bérből élnek, létrejött a feloldhatatlan ellentét: ahhoz, hogy a
fogyasztók vásároljanak, több pénzre van szükség, ehhez pedig az kellene, hogy a befektetők
lemondjanak extraprofitjuk egy részéről (pl. az egeket verő hitel-kamatról). Ezt nem teszik,
mert ellenkezik mindazzal, ami a liberális-kapitalista rendszer alapja.
A politikusok bezárták magukat a liberális-kapitalizmust kiszolgáló ördögi körbe, amiből
kiszabadulni képtelenek.
Kialakult tehát a rendszercsőd, vagyis a rendszer működésképtelensége.
Lépéskényszerben vagyunk.
Ha nem veszsük saját kezünkbe a hatalmat a liberális-kapitalizmussal (és minden
diktatúrával) ellentétes gondolkodási mód (paradigma) érvényesítésével, akkor elvesztünk.
Ha megtesszük azokat a lépéseket, amelyek szükségesek a gondolkodási mód (paradigma)
váltáshoz, akkor esélyt adunk magunknak arra, hogy túléljük a megbukott Világtörténelmi
korszakot. Ez azért kötelességünk, mert az Új Világtörténelmi korszak a Szent Korona
Értékrendre fog épülni.
Önmagunk helyzetét nehezítettük meg azzal, hogy a következmények és nem az ok ellen
tiltakoztunk tüntetésekkel, aláírásgyűjtésekkel, vagyis elértéktelenítettük mindazt, amivel a
hatalomváltást elő lehet készíteni.
Farkast kiáltottunk, akkor, amikor csak egy palotapincsit láttunk.
E miatt most előfordulhat, hogy a jelenlegi államvezetőknek írt felszólítás és a Nemzeti
Egység Napja nem kap akkora támogatottságot, ami elegendő a gondolkodási mód– és ezzel a
rendszerváltáshoz.
Abban bízom, hogy mindazok, akik a „szenvedhetetlen igát” már elviselhetetlennek érzik,
felülemelkednek félelmükön, kényelmükön, beletörődésükön és merik adni nevüket,
munkájukat ahhoz, hogy a rendszercsőd nem nemzetpusztulást okozzon.
Ezért hát arra kérek mindenkit, hogy
- aláírásgyűjtéssel támogassa a békés hatalomváltás reményének fennmaradását,
- ismerje meg a Szent Korona Értékrendet és kezdje el környezetében ismertetni (ehhez
ajánlom fel a http://nemzetiegyseg.com honlapon minden településre elkészített döntéselőkészítő anyagot és a MOGY-on tartandó személyes beszélgetést),
- jöjjön el a Nemzeti Egység Napjára (felülemelkedve a szervezeti szétszakításon) és
tevőleges részvételével járuljon hozzá ahhoz, hogy a rendszerváltás ne torkolljon anarchiába
és ne legyen mód arra, hogy a liberális-kapitalista diktatúra helytartói élre álljanak és
visszafordítsák a nemzetmentő folyamatot, mint 2006-ban.
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Szeretettel kérlek, tisztelj meg azzal, hogy a http://nemzetiegyseg.com/indexabc.html
honlapon megkeresed településed, vagy kerületed döntés-előkészítő anyagát és annak
áttanulmányozása alapján döntesz előző kéréseimről.
Kelt Szegeden, 2011. Új Kenyér havának 9. napján.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája
Honlap: http://szkszhu.szksz.com/110809.html
Nyomtatható változat: http://szkszhu.szksz.com/110809.pdf
Aláírásgyűjtő ív nyomtatható változat: http://szkszhu.szksz.com/Alairasgyujtoiv2011.pdf
_______________________________________
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Szakértők: folytatódhat a folyamatos zuhanás a tőzsdéken - 2011. augusztus 09. 12:52 http://hirszerzo.hu/profit/20110809_eses_folytatodhat_tozsde#utm_source=20110809_deviza
hitel_torlesztes&utm_medium=Flyer&utm_campaign=hirszerzo.hu
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