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Kedves Olvasó!

Wass Albert: Üzenet haza

Lapunk első cikkét látod most magad előtt.
Újságunknak azért választottuk a „Tiszta Lappal” nevet, mert 15 millió
magyarhoz szól, 15 millió magyar érdekét képviseli, szolgálja, 15 millió
magyar büszke több ezer éves történelmével, hitvilágával, művészetével,
hagyományaival és értékeivel a magyarságára.

"Üzenem az erdőnek: ne féljen, ha csattog is a baltások
hada. Mert erősebb a baltánál a fa s a vérző csonkból

Feladatunknak tekintjük, hogy a nemzetben való gondolkodás, a HunorMagor testvéri szeretet és egymás óvása, segítése, a magyar erkölcs, az
igaz történelemtudás megszerzése egyben záloga az ország és a nemzet
megtartó erejének.
A tömegtájékoztatás eszközei elsősorban gyermekeink, fiataljaink tudatát
mérgezi. A média ma már nem hivatott arra, hogy ismeretanyagot adjon,
nem tájékoztat a körülöttünk zajló folyamatokról, eseményekről. Egyetlen
célja a szórakoztatás és az ezzel együtt járó erkölcsi züllés.
Az oktatási rendszer elsorvasztása, a hamis történelemtanítások, a valós
események elhallgatása, vagy az elferdített tartalmak feltüntetése ma már
természetes számunkra. Ennek a hatalomnak nincs szüksége kiművelt emberfőkre, tudatos állampolgárokra, csak tanulatlan és hiszékeny rabszolgákra, fogyasztókra.
Nemzeti köntösbe bújtatott hamis retorikája a magyar nép ellenében működteti az országot, miközben nemzedékeket foszt meg a valós tudáshoz
jutás lehetőségétől és a társadalmi felemelkedés esélyétől. Mindez együtt
aláássa a magyar nemzet jövőjét.

virradó tavaszra új erdő sarjad győzedelmesen.
S még mindig lesznek fák,
mikor a rozsda a gyilkos vasat rég felfalta már s a sújtó
kéz is szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld
alatt...
A víz szalad, a kő marad, a kő
marad."
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Jogaink ismeretének hiánya vezetett oda, hogy saját életünk és sorsunk
felől nem mi döntöttünk, hanem mások. Azt, hogy hogyan éljünk az életünket és hogyan teremtsünk tudatosan, azzal a született jussal, ami megillet minden embert a földön, azt Mi döntjük el és senki más.
Azt kívánjuk, hogy vezessen mindenkit az igazság, a tisztesség, a becsület, s legyen mindenkinek hite. Mi nem csak hisszük és tudjuk, hanem így
is éljük mindennapi éltünket, hogy büszkék lehessünk hazánkra és arra,
hogy magyarok vagyunk. Ezért mindig lesz szó történelemről, jogról,
néphagyományokról, szent ünnepeinkről és, hogy a kicsikről sem feledkezzünk meg – hiszen ők a jövő és megmaradásunk reményei – népmeséinkről.
Újságunk a nemzetmegtartás érdekét kívánja szolgálni, ezért mentesek
vagyunk minden párttól, médiától, tőkétől, vallásoktól és a pénzvilágtól.
Ha érdeklődésed felkeltette első számunk, és lehetőségedben áll, akkor
kérjük támogass minket, hogy minél több helyre eljusson A Tiszta Lappal Hírlap!
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A magyar nép tájékoztatása I.
rész
Tudod,

Geri Tibor

Hogyan kezdődött??
2011-ben politikusaink - akiket az államunk vezetésére választottunk - megszegték az Istenre, a népre és az (ideiglenes) alkotmányra tett esküjüket és egy alkotmányellenes, érvénytelen alaptörvénnyel létrehoztak a magyar állam MELLET egy „Magyarország”
nevű Új Államot, ami NEM LEHET a MAGYAR ÁLLAM.

hogy miért nem érted,
hogy mi zajlik a világban, mi történik a hazádban? Azért, mert hazudnak neked, mert félrevezetnek.
Nem csak a politikusok, de szinte
a teljes tudományos, gazdasági és
jogi „elit”, valamint az ö hazugságaikat közvetítő teljes hazai média. Még az interneten és a
Facebookon is csak a szennyet
öntik rád, hogy ne lásd a sok fölösleges információtól a valóságot. Ebben a káoszban igyekszünk
fix pontokat adni, hogy utána saját magad is el tudd dönteni, mi a
helyzet, mi a valóság, ki mond
igazat és ki beszél mellé, valamint
ki akar félrevezetni.

Azért nem, mert két magyar állam nincs, az ezeréves magyar államot (ideiglenes nevén a Magyar Köztársaságot) pedig NEM
SZÜNTETHETIK meg a képviselők. 1989 óta új államot nem hozhatnak létre helyette, sőt még a nevét se változtathatják meg. A képviselők mégis megtették, és ezzel elárulták a magyar népet és azt a
hazát, amelynek védelmére, irányítására választottuk őket. Ez a valós helyzet. A politikusaink, az „elit' hazaárulók gyülekezete.
Kezdjük azzal, hogy mit tehetünk most és hogyan számoljuk fel
ezt a háttérhatalom irányításával a saját politikai elitünk segítségével felépített, kirablásunkra és elpusztításunkra létrehozott, a megtévesztés miatt aljas módon Magyarországnak elnevezett - diktatúrát.
Ahhoz, hogy a mai állapotot egyáltalán túléljük, először vissza
kell térjünk a magyar államhoz, annak jogához, majd azzal fel kell
számolni a magyar nép feletti háttérhatalmi diktatúrát, meg kell teremteni az önrendelkezési jogunkat és ezt egy ideiglenes alkotmányban kell rögzíteni.
Ezután ezzel az ideiglenes, nép által alkotott alkotmánnyal létre
kell hozzuk a XXI. század első új, az ezer éves magyar állammal
jogfolytonos magyar államát, amely a magyar nép érdekében működik, és biztosítja szabadságunkat, függetlenségünket, társadalmi fejlődésünket, egyéni boldogulásunkat.

Magyarország Alaptörvénye Érvénytelen!

Összefoglalva

Hogy mi jön utána?

A Magyarország nevű állam
NEM a Magyar Állam!

A

Hanem a politikusok által – a
háttérhatalom érdekében és
irányításával – létrehozott
KÜLSŐ HATALOM DIKTATÚRÁJA az ezer éves
magyar állam és a magyarországi nép fölött.
Ezt a „nem magyar államot”
azért hozták létre, hogy a
magyar államot és az ősi magyar alkotmányos rendet - és
ezzel Európa és a Föld őstörténetét és annak nyelvét, kultúráját még őrző magyar népet ELPUSZTÍTSÁK.
De ezt MEG TUDJUK
AKADÁLYOZNI!!!
Azért tudjuk megtenni, mert
a politikai vezetőink kétszer
is „hibáztak”. 1989-ben az
1920-tól gyakorolt képviselői
szuverenitást „véletlenül” a
népszuverenitásra cserélték.
Az állami alaptörvényünkbe
belekerült, hogy „MINDEN
HATALOM a NÉPÉ”. Ezért
amit Horthy, Rákosi - Kádár
vagy Németh Miklós még a
képviselői
szuverenitásra
hivatkozva megtehetett, azt
Orbán 2011-ben már nem
tehette meg. Mert már nem
volt hozzá joga, az alkotmány nem tette lehetővé számára.
Mégis megtette, és ezzel az
évezred legsúlyosabb alkotmánysértését követték el és
ráadásul a nemzetközi jogot
is súlyosan megsértették.

diktatúra felszámolásának nemcsak az lesz a következménye,
hogy létrejön az új, szabad és független magyar állam és ezzel megteremti a magyar nép önrendelkezési jogát, hanem olyan jogfolytonos magyar állam jön létre, amelynek nem lesz államadóssága, mert
azt elviszi a Magyarország nevű állam.
További eredménye, hogy az elmúlt 25 év politikusainak nem lesz
szava benne (mert az Alaptörvény megalkotásával kizárták magukat
a magyar államból). Ekkor létrejön annak a feltétele, hogy az önrendelkezési joggal rendelkező magyar nép az emberiség őstörténetét
hordozó ősi magyar alkotmányos értékrend elemeit a mindennapi
életünk részévé tegye, ezáltal a világ legmodernebb társadalmi
rendszerét létrehozva példát adva a világnak.
Elsőként a magyar népnek sikerült szintézisbe hozni az isteni szuverenitást a népszuverenitással, 1848-ban, a Szent Korona értékrendjének köszönhetően, hiszen ez egy új társadalmi korszak kezdete is
lesz egyben, mert az a magyar nép küldetése, hogy példát mutasson,
hogy a világ fejlődésének élére álljon. Ez és ekkora most és itt a
felelősségünk. Saját népünkért, a túlélésünkért és a jövőnkért.
Geri Tibor

A Magyar Szent Koronáért!
rt!
„Gyújtsunk közösen egy szál gyufát vagy egy gyertyát az élő Magyar
Szent Koronáért. Közben a lángba nézve érezzük át szívünkben, hogy
Édes hazám, Szent Koronám "Szeretlek". Minél többen csatlakoztok,
és minél többen gondolunk a szívünkben a Koronára, annál erősebb
lesz ez az energia, amellyel egyidejűleg felemeljük országunk rezgésszintjét és saját energiánkat is.”

Képírás címerünk
A magyar nemzet törvénye és jogrendje nem csak írásos formában van
jelen, mint törvények és határozatok
hanem képírásként is megjelent. A
képírás néha sokkal egyszerűbben elmondja, hogy kié a hatalom, kinek milyen joga van, kire vonatkozik. Ezt a
Képírást mutatnánk be címerünkön keresztül, mely történelmünknek igen
nagy időszakát öleli át.
Itt szeretnénk leszögezni, hogy ez a címer a mai jogrendünket jelképezi. Mindannak ellenére, hogy az elmúlt közel 100 év politikai változásai megcsonkították,
sőt néha át is írták. A címerre nyugodtan lehet Alkotmányként tekinteni, mivel az alkotmányos hatalom jelképe.
A ketté osztott pajzs baloldalán szereplő sávok a
Turul nemzetségből származó Árpád-házi királyokat
jelképezi, míg jobb oldalon a hármas domb - Mátra,
Fátra, Tátra - és rajta a kettős kereszt. A pajzs tetején a
Szent Korona található.
Ennek a címernek a képírásos jelentése, hogy a legfőbb hatalom a népé és az általa megválasztott királyé,
mely a hatalmat együttesen gyakorolja. Nem alá-és felé
rendelt, hanem mellérendelt szerepkörben. A hatalom
teljessége pedig a Szent Korona.
Ez a mai címerünk és egyben jogrendünk is, amit a
mai politikai vezetés eltitkol előlünk., hiszen ha értenénk ezen címerünket, akkor a nemzet hamar rájönne,
hogy nem az ősi törvények szerint élünk, és azok a jogok, amivel ők most visszaélnek szembemegy 800
éves alkotmányunkkal.
Itt lépünk át egy másik címerre, mely már nem csak
azt mutatja be, hogy kié a hatalom, hanem azt is, hogy
a Szent Korona oltalma alá mely nemzetek tartoznak.
Ez a címer az 1920. előtti címer, melyen már két
angyal is látható. Az Angyalok által hozott Koronát
Nimród álmodta így, melyet el is készíttetett. (A Koronára majd egy másik írásban kitérünk, mely több kiadványunkban is sorozatként fog majd szerepelni, hiszen
óriási az anyag terjedelme).
Ez a címerünk a Nagy-Magyarország történelmét és
jogrendjét öleli át. Trianon egyik hozománya, hogy
ezeket a nemzeteket kivették a Szent-Korona oltalma
alól.
Az országot megbontva jelenleg a pajzs és a pajzson a korona a
jelenlegi törvény és jogrend. Viszont jelenlegi politikusaink mindkettőre fittyet hányva diktatúrát
fenntartva semmibe veszik ősi törvényeinket és a Szent-Korona alkotmányát.

Hogy miért beszélünk oltalomról? Egy példát
szeretnénk mondani: A trianoni békediktátum
aláírása után Andrey Hlika práter, a legnagyobb
szlovák párt, a Szlovák Néppárt vezetője 1925.
június 4-én azt mondta: „Mindannyiunk lelkében
lobogjon a Magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk
annyit, mint a cseh uralom 5 éve alatt”.
Mivel elég sok címerünk ismeretes, így könynyen értelmezhető az a kor, amikor ez a bizonyos
címer volt érvényben. Mindegyikre sajnos nem
tudunk kitérni, de hogy tudjuk kik is vagyunk
valójában és milyen törvénye és alkotmány az,
ami a Magyar Nemzet Törvénye és Alkotmánya,
tiszta szívvel kiolvashatjuk a címerünkből is.
Mi, itt, ma Magyarországon, a Szent-Korona
országában élünk, melynek nem csak, hogy érvényes jogrendje van, de van tulajdonosa is. Magyarország királyai hosszabb-rövidebb időre számos nemzetre kiterjesztették hatalmukat, címerünket pedig felvették pecsétjükre. Így alakult ki
a Nagy-Magyarország címere is. Például: Dalmácia,
Horvátország,
Szlovákia.
Galícia,
Lodoméria, Kunország, Bosznia, Bulgária, Szerbia.
Az 1946. február 1-én kikiáltott köztársasága
koronátlan címert vette használatba. Az 1949-es
kommunista berendezkedést kodifikáló alkotmányuk, államcímert állapított meg. Rákosi Mátyás
szerint a címer világosan kifejezésre juttatta azt,
ami az öntudatos szocialista munkás és dolgozó
paraszt jelképe: a kalapácsot, a vörös csillagot a
piros, fehér, zöld nemzeti színekkel.
Az 1956-os szabadságharcosok kivágták a magyar zászlók közepéről a rákosista címereket, s
hitet tettek a Kossuth-címer mellett. Kádár János
sarlóval, kalapáccsal ellátott címert terveztetett,
mely 1990. nyaráig szimbolizálta Magyarországot.
Az Országgyűlés 1990. júliusában a magyar
múltat és önálló államiságot hangsúlyozó Koronás Címer mellett döntött.
Végül egy idézet gróf Széchenyi Istvántól:
„Minden nemzetnek olyan kormány van, aminőt
megérdemel”.

A „népszavazásról”...
Minden népszavazási kérdés eleve HAZUGSÁG!!! NINCS olyan, hogy "migránsok kötelező
betelepítése"!!! Már csak fogalmilag is lehetetlen
egy olyan EU-n belül ilyen kérdés, ahol a munkaerő
szabadon mozoghat.

A szavazás nem a demokráciáról szól, nem eldöntendő kérdés van kérdésnek feltéve. Az érvénytelen
szavazat nem számít sem az érvényességbe, sem az
eredményességbe, de a bojkott kampánya is a diktatúrát segíti. A diktatúra már döntött a sorsunkról.

Márpedig a migráns éppen attól migráns, hogy
oda "menekül", ahol jobb GAZDASÁGI megélhetést remél, és nem a politikai biztonság, és főleg
nem
az
állampolgári
biztonság
érdekli.
Tehát a migránst NEM LEHET telepíteni! Ha
beengedik az EU területére, oda megy, abba az országba, ahol jobb megélhetést remél! Pont, mint az
EU állampolgárok. Lehet-e hazug kérdésre jó választ adni? Tehetünk-e valamit a diktatúra népszavazással megvalósítandó terve ellen? Egyáltalán mi
lehet a diktatúra terve a népszavazással?

A diktatúra hazugsága kollektív öngyilkosságba
kényszeríteni a népet. Egyetlen helyes cselekedet
marad.

Magyarországon népszavazáson még nem vettek
részt a szavazásra jogosultak 51%-ánál többen. Ha
viszont a diktatúra ellenzéki része bojkottot hirdet,
akkor nagy valószínűséggel ÉRVÉNYTELEN
LESZ a népszavazás. Vagyis lehet azt kommunikálni (HAZUDNI) a népnek, hogy lemondott a döntés
jogáról, mostantól az EU azt és úgy dönt rólunk,
ahogy akar. Ez nem igaz, de ezt lehet majd hazudni
egy tervezetten érvénytelen népszavazás után. Ha
viszont mégis hatna a diktatúra hazug média
cunamija, és érvényes lenne a szavazás, mely a
nem”-ek elsöprő többségét jelentené, akkor a nép a
kormányt hatalmazná fel arra, amire a kormány már
felhatalmazta saját magát, hogy kezdjen tárgyalást
az EU-val a KÖZÖS döntésekről. Vagyis abban az
esetben azt lehetne kommunikálni, hogy a nép a
Magyarország nevű diktatúra javára ÖNKÉNT
mondott le a döntési jogáról! Tehát a népszavazás
érvényessége csak azt befolyásolja, hogy a kommunikáció szintjén, a nép melyik diktatúra (a helyi
vagy az EU) javára mond le a döntés jogáról. Így a
hazug népszavazás eleve ARRÓL SZÓL, a nép
ÖNKÉNT mondott le a saját jövőjét érintő döntés
jogáról.
Innen kezdve teljesen mindegy, hogy a népszavazásban milyen eredmény születik, mert a kérdés
eleve úgy van feltéve, hogy csak egyféle eredmény
születhet.

Aki a kiutat a magyar nép öngyilkosságában látja,
az menjen el "népszavazni"…. Aki úgy gondolja,
hogy a magyar nép megfelelő tájékoztatás után képes felismerni a politikai "elit" hazaárulását, és képes arra, hogy önmagát megszervezve fel tud számolni egy általuk létrehozott jogellenes háttérhatalmi diktatúrát, az csatlakozzon az Alkotmányos Magyarország társadalmi önszerveződéshez!!!
A NÉPSZAVAZÁS ÁTVERÉS!!!
Csak a feletted diktatúrát gyakorlók közt tudsz választani.
Akkor teszel kisebb rosszat, ha nem veszel részt a
körülötted zajló hisztériakeltésben. Helyette készülj
fel a Magyarország nevű diktatúra békés felszámolására!

Mitől érvénytelen a Magyarország nevű jogi entitás és miért nem lehet a magyar állam?
A szocializmus végén, 1989-ben az országgyűlés
módosította az addigi alkotmányt (ami visszavezethetően érvényes jogra épült; egy megszállás nem
változtatja meg egy állam rendjét). Ekkor Két rendkívül fontos paragrafus került bele ebbe a módosításba.
Az első: "Általános Rendelkezések, 2.§ (2) A Magyar Köztársaságban MINDEN HATALOM A
NÉPÉ, amely a népszuverenitást (néphatalmat - a
MINDEN hatalmat) választott képviselői útján,
VALAMINT közvetlenül gyakorolja."
Ez azt jelenti, hogy az országgyűlés minden hatalmát (amivel addig jog szerint bírt) a népre ruházta.
Az Alkotmány külön fejezetben taglalja az Országgyűlésnek a népszuverenitásból fakadó jogait, tehát
hogy mit tehet, és milyen kérdésekben dönthet.
Minden más kérdésben a népé az utolsó szó, illetve
kizárólag a népnek van joga gyakorolni (valamint
közvetlenül gyakorolja).
A másik paragrafus épp a fentebb említett, az Országgyűlés jogáról szóló fejezetben van.
"Az Országgyűlés, 19.§ (3) E jogkörében az Országgyűlés a) megalkotja a Magyar Köztársaság
Alkotmányát;"
Ez pedig azt jelenti, hogy az Országgyűlés CSAK a
Magyar Köztársaság Alkotmányát alkothatja meg,
tehát nem volt jogosultsága a Magyarország Alaptörvénye nevű iromány megírásához. Érdemes azt
is megjegyezni, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányát már megalkották 1989-ben, így az Országgyűlésnek kizárólag ennek MÓDOSÍTÁSÁRA terjednek ki a jogkörei.
A diktatúra tetten érhető az alaptörvény szövegében. Megalkotói önmaguknak mondanak ellent, saját maguk tekintik törvénytelennek az Alkotmányt.
Míg a Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás ezt írja: „Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom
alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét." Ugyanakkor a Záró rendelkezésekben cáfolja
ugyanezt: „Ezt az Alaptörvényt az Országgyűlés az
1949. évi XX. törvény 19. § (3) bekezdés a) pontja
és 24. § (3) bekezdése alapján fogadja el."

A Magyarország nevű megszálló állam megnyirbálta a polgárok jogait is. Erre az alaptörvény a B)
cikk (3) és (4) bekezdése szemlélteti leginkább:
(3) „A közhatalom forrása a nép.” (4) „A nép a
hatalmát választott képviselői útján, kivételesen
közvetlenül gyakorolja."
Kikerül a szövegből, hogy NEM „minden hatalom a
népé”, a nép csupán a közhatalom forrása, ami
NEM rendelkezik MINDEN HATALOMMAL. Ezzel a lépéssel az Országgyűlés kisajátította a kizárólagos hatalmat, így mindent megtehet, földeket vehet el, családokat tehet utcára, megtagadhatja a
nyugdíjak kifizetését, és az alapvető emberi jogokat
(ahogy azt újabban teszi is). A negyedik bekezdés
egyértelművé teszi, hogy a hatalom gyakorlója csak
az Országgyűlés és KIVÉTELESEN (tehát ha az
Országgyűlés megengedi --> lásd népszavazási kísérletek, botrányok) a nép.
Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezéseinek 5. pontja pedig minden kétséget kizáróan
bizonyítja a megszálló állam diktatórikus jellegét, a
magyar jogtól való elszakadást (amikor az Alkotmánybíróság megsemmisítette az átmeneti rendelkezések bizonyos pontjait, a Fidesz eldöntötte:
hogy a továbbiakban ez ne fordulhasson elő újra, a
maradékot beemeli az Alaptörvénybe, és ezen a
ponton, gyaníthatóan az EGYSÉGfront és Alkotmányos Ellenállás érvelése okán kihagyták, de ettől
még bizonyíthatóan benne volt).
"5. A kommunista diktatúra alatt elkövetett, a
rendszer kiépítését és fenntartását célzó bűncselekmények üldözése nem volt lehetséges, amely
lehetőség - a jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulat híján - az első szabad választás
után sem nyílt meg. Elmaradt a diktatúra vezetőinek felelősségre vonása, nemcsak jogi, de erkölcsi
értelemben is. Az Alaptörvény hatálybalépésével
lehetőség nyílik az igazság érvényesítésére."
Itt a legfontosabb kifejezés: A JOGFOLYTONOSSÁGOT MEGSZAKÍTÓ ALKOTMÁNYOS FORDULAT. A jogfolytonos magyar államtól való elszakadás, egy új állam létrehozása (amihez csak a
népnek van joga).

Mitől érvénytelen a Magyarország nevű jogi entitás és miért nem lehet a magyar állam?
Az utolsó mondat (Az Alaptörvény hatálybalépésével lehetőség nyílik az igazság érvényesítésére)
pedig megerősíti a jogfolytonosság megszakítását
(azonban a kommunizmus mai fideszes haszonélvezőit még mindig nem vonták felelősségre).

Ezért a diktatúra érvénytelen alaptörvényének
2012. január 1-jén való hatályba léptetése a Magyarország nevű diktatúrát csak jogilag érvénytelen, NEM MAGYAR ÁLLAMKÉNT tudta létre hozni.

A végére még egy kis érdekesség. 1989-ben több
ponton módosították az alkotmányt, például a
preambulumot (bevezetőt), amelyben az áll: "...
az Országgyűlés - hazánk új Alkotmányának
elfogadásáig - Magyarország Alkotmányának
szövegét a következők szerint állapítja meg:"

Mi jelen helyzetben szerencsére élhetünk a magyar
állam jogával, sőt élnünk kell vele, nem kényszerülünk arra, hogy elfogadjuk az érvénytelen Alaptörvényt és az abból fakadó jogot. Az Alkotmány 2.§
(3) bekezdése értelmében ugyanis:

Ez azt jelenti, hogy az Országgyűlés által a Magyar Népköztársaság Alkotmányának módosításával megalkotott Magyar Köztársaság Alkotmánya 1989. október 23-tól Magyarország ideiglenes Alkotmányává válik, egyben a 77.§ (1) bekezdése alapján az ezer éve jogfolytonos magyar
állam alaptörvénye is.
Hazánk új Alkotmányának megalkotásáig.
Amit viszont a 2.§ (2) bekezdése alapján csak a
nép, a magyar állam állampolgárainak közössége
alkothat meg.

Tehát a Magyar Köztársaság Alkotmányát
egyetlen módon lehet hatályon kívül helyezni:
az 1949. évi XX. törvény, a magyar állam ideiglenes alkotmánya és alaptörvénye alapján. A
magyar nép által megalkotott Magyarország
Alkotmánya nevű, legalább ideiglenes alkotmánnyal. Sehogy másképp. Addig pedig a Magyar Köztársaság Alkotmánya hatályban van,
és az a magyar állam alaptörvénye.
Ennek ellenére a képviselők 2011. december 30
-án alkotmányellenesen törvényt alkottak az
alkotmány hatályon kívül helyezéséről. Azaz
kísérletet tettek az ezer éve jogfolytonos magyar állam megszüntetésére, hogy a helyére a
saját diktatúrájukat tehessék.
De mivel ez egy alkotmányellenes, egyben érvénytelen törvény is, így joghatása nincs, az ideiglenes alkotmány - így a magyar állam is - hatályban maradt.

"Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására,
illetőleg KIZÁRÓLAGOS BIRTOKLÁSÁRA. Az
ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki JOGOSULT és egyben KÖTELES fellépni."

Wass Albert:
Intelem!
Percre se feledd, hogy testvéred
minden magyar, bárhol is éljen.
Összetartásban rejlik csak erő.
Más ember földjén nincs számodra hely.
Félvilágot is befuthatod,
más ember földjén testvértelen leszel,
s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot,
ha nemzetedről megfeledkezel!
Te bús magyar, kit száműzött hazád,
s idegen zsarnok lakja otthonod:
bús sorsodért ne vádold nemzeted,
kit úgy tűnik, Isten is elhagyott.
A látszat csal. Isten ma is a régi.
Te hagytad őt el, te s a többiek,
s míg vissza nem zarándokoltok Hozzá,
s a múlt hibáit le nem törlitek:
magyar földön nem lesz új
Magyarország,
Gaz és szemét nem terem nemzetet!
S a gyűlöletet nem mossa le semmi,
csak az összetartó igaz szeretet!

A kezdeményezés célja
Az Alkotmányos Magyarország "Tiszta Lappal" c. nyomtatott
újság megyénként 3 heti rendszerességgel való megjelenítése. Az
újság mellékletében lehetőséget biztosítunk arra, hogy kezünkbe
vegyük sorsunkat, segítsünk egymáson és szabadon dönthessünk a
minket megillető önrendelkezési jogunkról, valamint arról, hogy
milyen jövőt vágyunk megteremteni gyermekeinknek. Egy lap,
amely közérthető magyar nyelven, a nép nyelvén mondja el az
igazságot.
Cikkeinkben leleplezzük a jelenlegi rendszer hazaárulóit és azt,
hogy hogyan vezettek félre minket, hogyan próbálják eltussolni az
Alaptörvény érvénytelenségét. Fényt derítünk arra is, hogy hogyan
akarják majd elkerülni a felelősségre vonást és hogyan akadályozzuk meg és számoljuk fel a rendszert teljes egészében békésen
EGYütt.
A társadalmunk egy része tájékozatlan, mivel a média és különböző
szennylapok eltorzítják a természetünkből eredő erkölcsi világképünk valóságát. A szociális hálók és az okos telefonok egész napos
babrálgatása a személyes kapcsolatok felbomlásához vezetett. A
Csoportos sztrájkok, tüntetések teljesen szükségtelenek és hatástalanok, mivel a kormányt nem érdekli a nemzet sorsa.
Sikereink ellenére azonban mind ez arra hívja fel a figyelmet,
hogy közösen együtt dolgozzunk. Személyes kapcsolatokat építsünk ki és olyan hiteles újságból, médiából tájékozódjunk, informálódjunk, mely a nemzet érdekeit képviseli. Civil, pártoktól, vallásoktól függetlenül működik és a mienk. Fontos, hogy tovább növekedve, olyan erőt képviselhessünk, amivel a jövő nemzedékének a
tapasztalatainkat, hagyományainkat, kultúránkat tovább adva tudjuk
segíteni.
Segítséged kérjük abban, hogy minél több honfitársaink kezébe eljusson az újságban megjelenő információ és napfényre kerüljenek
az igazságok. Így nyerhetnek értelmet az erőfeszítéseink a közös
előkészületeink.

Miben tudunk segíteni?
Bármilyen jellegű problémád van
a jelenlegi rendszerrel és hatóságokkal : NAV, bíróság, banki
szerződések, devizahitel, forinthitel, kilakoltatás, vállalkozói elszámoltatás, végrehajtások, parkolási
díj. Jogi forma nyomtatvánnyal
segítünk, melyet az alábbi weboldalon tudsz letölteni, kinyomtatni
és az arra illetékes szerveknek
postai úton elküldeni. Neked anynyi a kötelességed, hogy tovább
ajánlod és amennyiben lehetőséged van rá támogatod személyed
jelenlétével a hasonló bajba jutott
embertársaid.

Miben nem tudunk segíteni?
Anyagi jövedelemmel, valamint
emberi érték által okozott károk,
bűncselekmény elkövetése és emberi élet kioltásának alapos gyanúja miatt elkövetett vétség.

Kapcsolatfelvétel
Keress fel bennünket, ha
további információra van
szükséged.
E-mail:
tisztalappal@gmail.hu

Keresd fel webhelyünket a
https://www.facebook.com/
groups/TisztaLappal/

Amennyiben támogatni szeretnéd a hírlapot, kérünk vedd fel velünk
a kapcsolatot. Köszönettel: A szerkesztők!

Csatlakozz hozzánk, ha szakemberként, honfitársként, diákként vagy nyugdíjasként te is személyesnek érzed, hogy szükség van a Tiszta Lappal c. 3 hetente megjelenő újságra!
Csatlakozz hozzánk, ha egyetértesz a rendszerváltással és a mindenkit megillető önrendelkezési joggal!
Csatlakozz hozzánk, ha szeretnéd, hogy a következő generációk egy olyan szeretet alapú
társadalomban nőjenek fel, melyben megalapozott az emberhez méltó jog és anyagi jövedelem.

