TÜNTETÉS SOROZAT AZ EGYETLEN EGY IGAZSÁGOS JOGÁLLAMÉRT!
A SZABADSÁGHARCUNK KEZDETE!

https://www.bitchute.com/video/pEVLCtoe7cE0/
MOZDULJ AZ ÉLETEDÉRT, JOGAIDÉRT ÉS SZABADSÁGODÉRT !
EGY SZABAD ÉS ÉLHETŐ ORSZÁGÉRT, AZ EGYETLEN EGY IGAZSÁGOS JOGÁLLAMÉRT! !
Eseményoldal FB : ==>
A SZABADSÁGHARC ELKEZDŐDÖTT !
A FEGYVEREINK: A BÁTORSÁG, IGAZSÁG, KITARTÁS ÉS A SZERETET!
CSAK ÚGY GYŐZHETÜNK HA ELLENÁLLUNK ÉS EGYSÉGESEK VAGYUNK !
SZERVEZZETEK TILTAKOZÁSOKAT MINDEN MEGYESZÉKHELYEN NOV 27- RE! ÉBREDJETEK! ÁLLJATOK ELLEN !
ÍRJÁTOK FEL EGY ZÖLD CSILLAGRA : OLTATLAN – ÉS TŰZZÉTEK KI! VISELJÉTEK BÜSZKÉN!
A FRANCIÁKNÁL „SÁRGA MELLÉNY”,- ITTHON MI LESZÜNK A „ZÖLD CSILLAGOSOK „ !

„ Emeld fel a fejed, nézz büszkén az Égre,
mert téged csak az Isten kényszeríthet térdre !
Mindenkit várunk! Oltottakat és oltatlanokat, Magukra hagyott oltáskárosultakat, munkájukat veszített
egészségügyiseket, oltásra kényszerített tanárokat, akik féltik a rájuk bízott gyermekeket, belügyi dolgozókat,
vasutasokat, önkormányzati dolgozókat, veszteséges működésre kényszerített benzinkutasokat,- mindenkit akit választás
elé állított a kényszer, vagy megélhetését féltve alávetette magát, - aki félti önmaga, és családja életét, elege van,
változást akar, és úgy érzi, akar, és tud tenni a zsarnokság diktatúrája ellen!
Mondd ki az igazságot, ne félj, mert az Életedért harcolsz !
Mondd a szemükbe a hatalom bíráinak, és képviselőinek, hogy:
NEM FÉLÜNK TŐLÜK és NEM ADJUK FEL!
Utolsó lehelletünkig is kitartunk ha kell, mert ők nem uralkodhatnak felettünk!
Nem ők az Élet és Halál urai!
Nem ők azok, akik ítélkezhetnek felettünk,- hanem mi mondunk ítéletet felettük! Mert felettünk csak a Teremtőnk
mondhat ítéletet!
Mondjuk ki, hogy visszavesszük az irányítást, mert alkalmatlannak találtuk őket!
Mondjuk ki, hogy jogunkban áll megszüntetni ezt az illegitim önkényuralmat, ami most már nyíltan az életünkre
tör,- és meg is tesszük!

MEG KELL AKADÁLYOZZUK,HOGY AUSZTRIA SORSÁRA JUSSUNK!
Nem engedjük, és nem tűrjük, tovább, hogy megélhetésünkbe, vagy gyermekeink életébe kerüljön a hatalmaskodásuk!
Nem engedjük, és nem tűrjük, hogy tovább hazudjanak!
A SZEMÜKBE MONDJUK AZ IGAZSÁGOT, AMI ELŐL MENEKÜLNI AKARNAK! VAN MITŐL
FÉLNIÜK!
Mi már kimondtuk rájuk az ítéletet, amit végre is fogunk hajtani!
A HITÜNK,AZ IGAZUNK, A SZERETETÜNK ÉS A BÁTORSÁGUNK FOG SEGÍTENI EBBEN !
BUDAPESTI ESEMÉNYEK: és országos tüntetések a megyeszékhelyeken
Nov. 27. szombat, 12 óra - AZ ÖSSZEFOGÁS NAPJA
Kezdés: 11h- 12h- ig gyülekező az Erzsébet téren az Óriáskeréknél, 13h- ig beszédek, indulás 13h- kor a Szabadság térre ,itt
14h- től 15h- ig beszédek, utána indulás a Demokrácia térre a szoborhoz, itt további beszédek 17h-ig.
Beszédet mondanak, és meghívottak a rendezvénykre : Dr Pócs Alfréd, Dr Tamasi József, Dr Fórizs Eszter, dr Varga István,
Patrubány Miklós, Dr Bene Gábor, Dr Monostori Attila Dr varga Tibor, Gálfalvy Gallik Béla, Tatár József, Bódis Csaba, Gurabi
Ági, Oláh Sándor, Marton Róbert, és még sokan mások, de megkeressük a szakszervezetek képviselőit, A Jogállamért
Egyesületet, a Mi Hazánk vezetőségét és Dr Varga Damm Andreát is, és felszólalhatnak a rendszer károsultjai is!
Elmondjuk, mi az oka ennek a helyzetnek, amibe kerültünk, kik az okozói, és mit kell tennünk érte, és hogyan, hogy
kiszabaduljunk belőle!
Egy petíció a kötelező oltás ellen :
https://citizengo.org/hu/signit/204104/view

Dec. 02. csütörtök, 11 óra – A LELEPLEZÉS NAPJA
Várunk minden kényszer-károsultat, és kényszer-oltottat, munkáját vesztett, vagy arra kényszerített dolgozót, vállalkozót,
belügyiseket, kényszeroltás ellenes polgármestereket, vasutasokat, benzinkutasokat!
Gyülekező 10h30- 11h közt a Szabadság téren, 11h től 12h ig beszédek, és indulás az EMMI elé, ahol Káslert felelősségre
vonjuk a gyógyítás megtiltásáért, a gyilkos vakcinák engedélyezéséért, és megkapja a felmondólevelét ! Utána az MTA
tudósainak feltesszük a kérdést: hová lett a tudomány? Szembesítjük őket a tények és a propaganda ellentétével, és kapnak
egy felszólítást ,hogy a tudomány nevében azonnal állítsák le az emberkísérletet!
13h 15 kor indulás a Fővárosi Főügyészség elé, ahol felhívjuk a figyelmüket arra, hogy jogállamban a jog az igazsággal
egyenlő, és nem a korrupcióval, a joggal való visszaélés pedig büntethető!
13h45 kor átmegyünk a Miniszterelnökség Kormányzati Hivatala elé ahol hangos szóval és dudálással közöljük a
véleményünket róluk és kérdéseket teszünk fel nekik a háttérhatalmi egyezségeikről, korrupcióról, és útmutatót kapnak a
hatalomgyakorlás módjáról és lehetőségeiről
Hozzatok minél több dobot, sípot, dudát magatokkal a táblák és feliratok mellé! Tűzzétek ki a ZÖLD CSILLAG-ot !
17h kor zárul a rendezvény

Dec. 04. szombat, 11óra – AZ ELLENÁLLÁS NAPJA
Várjuk a rendszer üldözöttjeit és károsultjait, szülőket, és diákokat, orvosokat, tanárokat, jogászokat, tiltakozókat, és
ellenzőket, tenni akarókat és tudókat, gondolkodó, ellenálló társainkat, mozgalmakat és civil csoportokat,- mindenkit, aki ki
akar lépni a Háttérhatalom rendszeréből, és kényszeréből!
Vonulás a Hősök teréről az Andrássy úton az Erzsébet térre az Óriáskerékig
Gyülekező 10h 30-11h közt, 12-kor, a felszólalások után indulunk végig az Andrássy úton a Terror házáig, majd kb 14h kor
tovább a Deák tér felé
A vonulás és a beszédek a terrorral szembeni ellenállásról, a vírusdiktatúra felszámolásáról, a polgári engedetlenségről
szólnak. Tiltakozunk a jogrendszer teljes összeomlása ellen, és jelezzük, hogy élünk az önrendelkezés jogával! Szót kapnak a
terror és a kényszer áldozatai, elszenvedői is!
A vonulásra hozzatok minél több táblát, feliratot, molinót, oltatlanságot jelző ZÖLD CSILLAG-ot, benne a felirattal!

Akinek van, és tud vele bánni, hozzon karikás ostort vagy dobot magával!
A rendezvénynek 17h kor van vége az Óriáskeréknél

Dec. 09. csütörtök, 11 óra –A FELMONDÁS NAPJA
10h 30- 11 ig gyülekező, kezdés 11h kor a Várban a Sándor Palota előtt
A rendezvény elején mécseseket helyezünk el az épület előtt és az emberkísérlet áldozataira emlékezünk, és emlékeztetjük a
hatalmat bitorlókat is ezzel tetteik következményére!
Felszólítjuk Áder Jánost, hogy teljesítse kötelességét, és oszlassa fel a Parlamentet. Orbán Viktornak pedig beadjuk a
felmondólevelét ! Mindezek előtt szembesítjük őket az általuk elkövetett gazságokkal, jogsértésekkel, és
bűncselekményekkel. Kimondjuk rájuk az ítéletünket!
14h ig beszédek, innen lesátálunk az AB elé, ahol felelősségre vonjuk őket a joggal való visszaéléseik miatt, és újra felszólítjuk
a bírókat, hogy a dolgukat végezzék a hatalom kiszolgálása helyett! Elmondjuk nekik, mit jelent a jogállamiság,
megkérdezzük, hogy fér össze a jog a hazug propagandával?
Hozzatok magatokkal dobokat, dudákat, sípokat! Hozzatok mécseseket és készítsetek bábukat a performance- hoz !

Dec. 11. szombat, 11óra – A TUDATOSSÁG NAPJA- A KORONA IGAZSÁGA
10h30-11h közt gyülekezés az Erzsébet téren az Óriáskeréknél, onnan 12h kor indulunk tovább, megállunk a Széchenyi téren
a szobornál, majd onnan kb 13h 15 kor tovább megyünk a rakparton a Kossuth térre, a Parlament elé.
Célunk az alkotmányos rend helyreállítása, az egyetlen és igaz, valóban szabad és független jogállam létrehozása a Szent
Korona értékrendje alapján! Élünk a népek önrendelkezési jogával, valamint a diktatúra felszámolása iránti jogunkkal, és
kötelezettségünkkel!
Győzzön a Jog és az Igazság!
Mondjuk ki, hogy véget vetünk a szolgaságnak, a hamis rendnek, és létrehozunk egy Szabad Magyar Államot, ahol a
Szabadság Alkotmánya léphet érvénybe, igazságos jogrend uralkodik, és szabad akaratunkból ,magunk közül és általunk
kiválasztott igazszívű társaink lehetnek a vezetőink a háttérhatalmi bábok és pártemberek helyett!
Hozzatok dobokat, dudákat, sípokat, molinókat, táblákat! A rendezvény 17h ig tart

A velünk demonstrálók céljai egyértelműek:
A gyökeres változás iránti igény."
CÉL: 2021.DEC.11-RE JÖJJÖN ÖSSZE 3 MILLIÓ KÖZFELKIÁLTÁST HELYETTESÍTŐ
AKARATNYILVÁNÍTÁS A NEMZETI HÍRHÁLÓN A NEMZETGYŰLÉSRE!
EBBEN AZ ESETBEN BEMEGY A PARLAMENTBE AZ ÁLTALUNK KIJELÖLT 7 VEZETŐ ÉS
EGYEZTETÉSEKET KEZDENEK A HATALOM BÉKÉS ÁTVÉTELÉRŐL!
Nemzetgyűlés: Folyamatosan növekszünk!
3 millió szándék esetén felszólítjuk a jelenlegi hatalmat bitorlókat, hogy azonnal adják át a kormányrudat! Csatlakozzon
minden magyar!
Igen! Akarom! Tegyünk fel mindent egy lapra!
Minden Magyart szólítunk Egységbe, Összefogásra!
Aki tud, jöjjön el, álljon ki és szavazzon saját maga és családtagjai helyett!
Aki nem tud eljönni szavazzon saját maga és családtagjai helyett a Nemzeti Hírhálón!
http://nemzetihirhalo.hu/2019/index.php/nemzetgyules / nincs adatkérés, csak szándéknyilvánítás!
Egyéb infók a Nemzetgyűlésről: http://www.honhir.hu/
Csak az okt. 1.- i,Alkotmánybíróság előtti tüntetésünket eddig több mint 460 000-en nézték meg, és több, mint 10 ezren
osztották meg!
https://www.facebook.com/cisztadili/videos/470068424044260/

Mit kíván a magyar nemzet?

1. Szabad Magyarországot!
2. Hazafiakból álló - fizetés nélkül munkálkodó - felelős magyar kormányt!
3. Magyar Nemzeti Bankot - magyar kézben lévő - értékteremtő munkával fedezett közpénz kibocsátással!
4. Az adók, rezsik és egyéb, a magyarságot megkopasztó, kifosztó sarcok azonnali megszüntetését!
5. A magyar nemzeti vagyon gyarapodásának arányában osztalék fizetése havonta minden magyarnak - alanyi jogon
- egyenlő mértékben!
6. Teljes kártalanítást, jóvátételt az elmúlt 77 év galád tetteiért - államosítás, rablóprivatizáció, devizacsalás, vírus
fasizmus, stb...
7. Minden magyar érték, magyar érdeket szolgáljon!
8. Minden ami a magyar föld alatt, földön vagy föld felett van, magyar érdeket szolgáljon!
9. Ingyenes tanulás, utazás, üdülés, egészségügyi ellátás stb. biztosítását!
10.Nemzeti Hadsereg felállítását!
11.Nemzeti Őrsereg felállítását!
12.Legyen a Magyar végre: Egy Nemzet, egy akarat! - szűnjön meg a megosztás, az uszítás!
Most kér a NÉP!
Áldás a Magyarra!

………….
NE FELEDD:
Az utolsó táltos szavai :
Isten kardja csak akkor csillog majd újra, és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait ,amikor EGY- ek
lesznek újra, mint a hajdani időkben : EGY szándék, EGY akarat, EGY cselekedet . Öreg Östen parancsa szerint !
Ébredj ! Gondolkodj ! Tudd meg az igazságot ! Leplezd le a hamis propagandát !
Ne dőlj be a rémhíreknek, a kormány hazudik neked !
Ezt a rendszert le kell váltani! Ha nem tudjuk megtenni,- belepusztulunk! A LÉTÜNK A TÉT !
A pártok nem a MI érdekeinket képviselik !
Egy pártfüggetlen, valódi népképviseleti rendszer alapjai : létbiztonság, jogbiztonság, közbiztonság!
NE HAGYD TÖBBÉ MEGVEZETNI MAGAD!
OLVASD A FÜGGETLEN,NEMZETI CIVIL MÉDIÁKAT:
http://www.nemzetihirhalo.hu/ , http://www.honhir.hu/ , https://nemzetepito-nepmozgalom.hu/ ,
https://orvosokatisztanlatasert.hu/ , https://informatialibera.ro/hu/ , https://magyarmegmaradasert.hu/

Az eseményre médiákat is meghívunk - minden civil és kormány médiát értesítünk !
Kíváncsiak leszünk ki mer majd írni róla!?
Több mint valószínű, hogy senki, ezért kérünk titeket, hogy gyertek minél többen, és élőzzetek minél többen, hogy
másokhoz is eljusson a hír, hogy ébred Magyarország és hétről hétre egyre többen vagyunk, akik átlátjuk az egyértelmű
hazugságokat és az aljas propagandát!
A FB on élőben közvetíti az eseményeket Faltusz Andrea!
A felvételek később felkerülnek a HonHir- re is !
INDÍTSATOK HÍRLÁNCOKAT!
Küldjétek el az esemény hírét emailben vagy sms-ben ismerőseiteknek egy felhívással, hogy küldjék ők is tovább, mert
csak így tudunk szerveződni, információt eljuttatni egymásnak!
!A FB erre nem alkalmas többé!
Szeretnénk megkérni titeket, hogy készítsetek és hozzatok magatokkal táblákat molinókat az adott település, város, falu,
község nevével, ahonnan érkeztek, illetve az adott megyékről is legyen egy- egy tábla!
Hozzatok dobokat, sípokat, dudákat, kürtöket, kereplőket, csörgőket amivel nagy zajt lehet csapni.
Hozzatok feliratokat, táblákat, zászlókat, szórólapokat! Bilincset és kenderkötelet, óriási fecskendőket!
Készítsetek bábukat a kormánytagok arcképével!
A rendezvény biztosításához „sárgamellényes„ önkéntes segítőket is várunk, és olyanokat, akik vállalják, hogy végig
élőznek a rendezvényekről!
Jelentkezés a helyszínen, a szervezőknél!
Segítsetek egymásnak vidékről is eljönni, szervezzetek telekocsikat, buszokat!

Köszönettel fogadunk pénzbeli hozzájárulást, amelyet a hangtechnikára, a profi biztonságiak bérére, a szükséges
eszközök beszerzésére, szórólapok, és dekorációk költségeinek fedezésére fordítunk.
A beérkező összegekről és kiadásokról képernyő fénykép közzétételével teszünk közzé információt, a fennmaradó
összeget a további rendezvényekre, és a Nemzetgyűlés szerveződését segítő, és egyéb szórólapok költségeire fordítjuk A
felajánlásokat tehát mostantól december 11.- ig köszönettel fogadjuk a következő számlaszámra:
Gurabi Csaba Károlyné
10102718-58782000-01004009
– a közlemény rovatba mindenképp kérjük elküldeni a „Igazságos jogállamért” – szöveget!
Az esemény megosztásával, hirdetésével, résztvevők meghívásával kérjük mindenki segítségét, hogy minél többen
lehessünk!
Elérhetőség: gurabiagi@gmail.com
TALÁLKOZZUNK A DEMONSTRÁCIÓN !

