A pozitív és negatív gondolkozásról
Ismét terjed az interneten Noam Chomsky írása, „A Világ Urainak Tízparancsolata”
(http://maga-a-valosag.hu/?page_id=2031), aminek célja a 6. „parancsolatban” foglaltak
teljesítése:
„Minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire kell hatni, nem a racionális
gondolkodásukra. Bátorítani kell mindenféle emocionális megnyilvánulást, mert az
érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni, mint a rációt.”
Ez az írás – és mindazok a videók, tanulmányok, amit naponta tízszámra kapok különböző
feladóktól – az érzelmekre hat, gyűlöletet kelt, megoldást nem adva a gyűlöletkeltés
okára.
Ez visszahúzó erőt (negatív energiát) hoz létre, megbénítja racionális cselekedeteink
kialakulását.
Amíg nem ismertük a megoldást a gyűlöletkeltő okokkal szemben, addig nem volt módunk
ellenállni a visszahúzó erőnek, belesodródtunk a szenvedhetetlen iga elleni erőszakos
fellépésbe, ami - ezeregyszáz éves történelmünk bizonysága szerint – mindig
vereségünkhöz, az iga szenvedhetetlenségének fokozódásához vezetett.
Most a Szent Korona Értékrenddel megkaptuk azt a kegyelmet, amivel a gyűlöletkeltés okát
értelmünkkel békésen szüntethetjük meg.
Azok részére, akik a magyar szabadságot visszavenni akarják, és nem hőbörgéssel, felelőtlen
cselekedetekkel szándékoznak magukra irányítani a figyelmet,
elérkezett az idő, hogy tegyenek a Szent Korona Értékrendet megvalósító Gondoskodó
Magyarország megteremtéséért, feladva a gyűlöletkeltés értelmetlen, eredményre nem
vezető visszahúzó erejének eluralkodását énükön.
Szólnom kell azokhoz is, akik a végiggondolatlan – tehát felelőtlen – látszat-megoldásokat
hisznek el és követnek, az elmúlt ezeregyszáz év szabadságvesztése gondolkodási
módjának folytatását szorgalmazva, a Szent Korona Tanon, a királyságon és azon a
téveszmén keresztül, mi szerint alkotmányos jogfolytonosságunk felfüggesztődése nem
973-as szabadságvesztésünkhöz, hanem az 1944. március 19-i diktatúraváltáshoz
kapcsolódik.
Ha végiggondolják, hogy ezek az eszmék mit jelentenek a hatalomgyakorlásra, a tulajdonés birtoklási jog gyakorlására, mit jelentenek a mezőgazdaságra, az iparra, a települések
életére, az oktatás-nevelésre, az egészségügyre, és az összes többi élettér-elemre, valamint a
természetes különbözőségből eredő emberi csoportokra, vagyis a társadalom rendszert alkotó
részeire, akkor rájönnek arra, hogy olyan kompromisszum-halmazt követnek, amely
visszavezet a diktatúrához.
Számukra is elérkezett az idő, hogy
megismerjék tévhitük hatását, összefüggéseit és feladják annak zsákutcába vezető
követését, és erejükkel a Magyar Nemzet erejét növeljék, a Gondoskodó
Magyarországot megteremtve.
És végül azokhoz kell szólnom, akik tétlenül várnak az Isteni beavatkozásra, nem ismerve
azt az ősi közmondást, mi szerint: „Ember segíts magadon, Isten is úgy segít!”, és nem
akarják megérteni ennek következményét: a sültgalamb röppályája nem vezet át a Kárpátmedence felett!

Számukra is elérkezett az énből személlyé válás kezdetének ideje,
megismerve az Isteni Iránymutatás hatását életterünkre, meghatározó szerepét az
emberi szentháromság – a lélek, a szellem és a test – szerves egységként működésének
kialakítására.
Mindezek értésének és érzésének bizonyságaként olvassuk el a „Világ Urainak
Tízparancsolatát”, megállva az egyes „parancsolatoknál”, megfogalmazva és kimondva, hogy
hogyan teszünk érvényesülése ellen.
Tízparancsolat
Noam Chomsky: A Világ Urainak Tízparancsolata
(Noam Chomsky, amerikai zsidó családból származó egyetemi nyelvész és előadó.)
1.) Az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni másod- és harmadrangú problémákkal.
Ennek érdekében figyelmüket el kell vonni a valós és súlyos szociális gondokról, mégpedig
olyan hírekkel, amelyek társadalmi jelentősége kicsi ugyan, de érzelmileg erősen megérintik
őket. Támaszkodjunk a bulvársajtóra, amely hű szolgánk lesz.
Ki kell építeni azt a hálózatot, amelyen a tényközlő és elemző információk eljutnak minél
több emberhez.
A http://euellentpont.com honlap tényközlő, a http://gondoskodomagyarorszag.com honlap
hír-elemző.
Ismertté-tétel, hírfigyelő csoport kialakítás, elemzők Szent Korona Akadémia anyagának
ismerete a szükséges továbblépés.
2.) A nép úgy kell tekintsen politikai vezetőire, mint a nemzet megmentőire. Ennek érdekében
(elsősorban a média segítségével) hamis riasztások és nemlétező fenyegetések tömkelegét kell
rájuk zúdítani, amelyek miatt aggódni, később szorongani kezd. Ha a szorongás elérte a
kritikus szintet, lépj közbe és oldd meg a (máskülönben nemlétező, illetve általad gerjesztett)
problémákat. Hálásak lesznek, s önmaguk fogják kérni szabadságjogaik csorbítását.
A hamis riasztásokat megjelenésükkor tényekkel cáfolni kell a tényközlő és elemző
hálózaton, a fenyegetésektől nem kell megijedni, azok hátterét és szándékát le kell leplezni.
Ezt most az EU-fenyegetésekre azonnal alkalmazni kell, de nem a hatalom helytartóinak
árnyékában, hanem felfedve azok fenyegetések kialakításában elfoglalt szerepét is.
3.) A nemzetnek mindig készen kell lennie arra, hogy valami rosszabb következik. Ennek
sulykolása érdekében használd fel a „fehér” propagandát (vagyis nyíltan a kormány irányítása
alatt álló médiumokat), a „szürkét” (azokat a sajtótermékeket, amelyek csak részben állnak
kormánybefolyás alatt), s a „feketét” (amelyekről senki sem gondolná, hogy valójában a
hatalom szolgálatában állnak). Ezek karöltve azon kell munkálkodjanak, hogy egy olyan
kormány képét vetítsék a lakosság szeme elé, amely minden erejével azon munkálkodik, hogy
a jövő egét beárnyékoló sötét fellegek legalább egy részét elhessentsék a nemzet feje felől. A
kemény, megszorító intézkedéseket fokozatosan kell bevezetni, mert így az emberek
hozzászoknak a rosszhoz, sőt: örülnek, hogy még mindig nem a legrosszabb következett be.
A Gondoskodó Magyarország ismertetésével a tényközlő és elemző hálózaton a válság
megszűnése
megszűnése utáni életre kell felkészíteni az embereket.
Le kell leplezni a fehér, szürke és fekete propanda azonos célját, szembe kell velük állítani az
az
Új (Földanya) Világtörténelmi korszak természetes értékrendjének gyakorlatban
megvalósítható elemeit.
elemeit.

4.) A nemzetet meg kell győzni, hogy minden rossz, ami aktuálisan történik, az kizárólag
azért van, hogy a szebb jövőt biztosítsuk számára. Vagy ha nem a számára, akkor a gyermekei
számára. Az emberek reménytelenül idealisták és hiszékenyek, akik ezt az érvet („majd a
következő generációknak sokkal jobb lesz, nekünk ezért kell áldozatokat hoznunk”)
évszázadokon keresztül hajlandó benyelni és elfogadni.
A tényközlő és elemző hálózaton bizonyítani kell, hogy a Gondoskodó Magyarország
tervezhető jövőképet határoz meg, a jelen élhetővé tételével.
Ismertetni kell a diktatúra természetrajzát: soha nem az emberek érdekét védik, hanem a
profitszerzés érdekében gazdasági és katonai terrorcselekményeket végeznek.
5.) Az embereket le kell szoktatni a gondolkodásról, s arról, hogy a történésekben felfedezzék
az ok-okozati kapcsolatokat. Ennek érdekében a politikai vezetők egyszerűen kell
megfogalmazzák az üzeneteiket, már-már infantilis módon, minimális szókinccsel, rövid
mondatokban. A hallgatóság ily módon megszokja a felületességet, naiv lesz és hajlamos az
információs beetetések elfogadására.
A tényközlő és elemző hálózat végezzen különböző szintű ismeretátadást, a Szent Korona
Értékrend Akadémia mintájára, országos háózatot szervezve, a Gondoskodó Magyarország
gyakorlati megvalósításának példáján keresztül.
6.) Minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire kell hatni, nem a racionális
gondolkodásukra. Bátorítani kell mindenféle emocionális megnyilvánulást, mert az
érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni, mint a rációt.
A tényközlő és elemző hálózat egyik feladata kell, hogy legyen a „Lélek és az értelem”
természetes egységének visszaállítása. Ezt
Ezt az érzelmi hatások (provokációk,
gyűlöletkeltések) értelemmel történő azonnali feloldásával kell elérni.
7.) Az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségben kell tartani, mert
így nem lesznek motiváltak magasabb ideálok és összetettebb tervek megvalósításában.
Butítsd le az oktatásügyet, tedd korrupttá és hozd a működésképtelenség küszöbére. Egy ilyen
iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszköze.
A tényközlő és elemző hálózat egyik feladatává kell tenni a hamisított történelem
leleplezését és az igaz történelem megismertetését, az alapkutatások eredményeinek
egymással összefüggő rendszerbe állításával.
Hagyományaink igénymeghatározó – és ezzel folyamatos fejlődést biztosító - szerepét kell a
hagyományálpolás súlypontjába helyezni.
A Szent Korona Értékrendet kell alkalmazni az oktatásoktatás-nevelésben.
8.) A népet el kell zárni az objektív, korrekt és teljes tájékozódás/tájékoztatás minden
forrásától. Ennek érdekében pénzügyileg támogatni kell azokat a médiumokat, amelyek
butítják és félretájékoztatják az embereket, s gazdaságilag el kell lehetetleníteni azokat,
amelyek ennek ellenkezőjét próbálják elérni.
A tényközlő és elemző hálózatnak
hálózatnak a közérdekű adatok megismerési jogának gyakorlására
gyakorlására
kell a lehetőséget megteremteni, a butítás és félretájékoztatás leleplezésével, a helytartók
intézkedése valós okának és hatásának nyilvnosságra hozásával.

9.) A nyájszellem erősítése prioritás! Az egyénben fel kell ébreszteni a szégyen- és
tehetetlenség-érzetet, s választható (pontosabban választandó!) alternatívaként ezzel szembe
kell állítani az igazodási, csatlakozási kényszert. Az egyéniségeket nélkülöző nyájat mindig
könnyebb irányítani, ellenőrizni és befolyásolni.
A tényközlő és elemző
elemző hálózat a nemzeti önbecsülés és önazonosságtudat erősítésére
ismeretesse meg gyakorlattá tehető hagyományainkat, életterünk kincsinek saját javunkra
történő használatának Szent Korona értékrendben meghatározott kizárólagosságát, az
ember küldetésének szerepét
szerepét múltunkban, jelenünkben és jövőnkben, az „én”„én”-ből
„személlyé” emelkedés értékét mindennapi életünkben.
10.) Mindent meg kell tenni az egyének megismerése érdekében. Ezt elérendő belső (és
titkos) nyilvántartásokat kell felfektetni az egyén különféle (ízlésbeli, politikai, ideológiai,
viselkedési) preferenciáiról, opcióiról, egyszóval teljes pszichológiájáról. Törekedni kell arra,
hogy jobban megismerjük az egyént, mint ahogy ő ismeri önmagát. Fel kell használni a
társadalomtudományok (szociológia, lélektan, csoportképzés pszichológiája, stb.) legújabb
vívmányait céljaink elérése érdekében, de ezeket a lépéseket a legnagyobb titokban kell
tartani. Megfoghatatlan, érzelmi töltetű, nagy és közös célokat kell kitűzni, amelyek
alkalmasak arra, hogy lelkesítsék a tömegeket. Ha nyilvánosságra kerülnek, ezeket a
törekvéseinket határozottan (ha kell: erőszakosan) tagadni és cáfolni kell.
Az előző kilenc pontban leírt védelmi intézkedések megtétele esetén a krisztusi megnyílás
nem veszélyeztető, sőt az ellenséget elrettentő erő.
A tényközlő és elemző hálózatnak
hálózatnak a Gondoskodó Magyarország érzelmi és értelmi egységet
jelentő céljait kell karizmatikus embereken keresztül közvetíteniük a
politikusok demagóg. és feltételeket nem tartalmazva üres és felelőtlen
célmegfogalmazásaik helyett.
Kelt Szegeden, 2013. Ígéret havának 11. napján.
Árpád sarja, Halász József

