A

kerestet,

106 igaz magyar embert a magyar országgyűlésbe!
Tekintet nélkül nemére, korára, etnikumára, vallására, de tekintettel
tisztességére, elkötelezettségére és hűségére a magyar alkotmány iránt.
Ne jöjjön, akinek a politika nem hazaszolgálat, mert nem fog jól keresni.
Ne jöjjön, aki a gyors meggazdagodást keresi, mert senkinek sem fog sikerülni.
Ne jöjjön, aki csalással akarna a hatalom közelébe jutni, mert nem engedjük.
Ne jöjjön, aki folytatná a haza szétlopását, mert biztosan börtönbe juttatjuk.
Ne jöjjön, aki hazugsággal keresi a könnyű sikereket, mert megszégyenítjük.
Ne jöjjön, aki becstelen múltjával zsarolható, mert nyilvánosságra hozzuk.
Ne jöjjön, aki nem a hazáért akar tenni, de az sem
aki nem szállna szembe a sátánnal is családjáért, nemzetéért!
.

De aki jön, számítson rá: dolgoznia kell magáért és hazájáért, de
nem lesz egyedül, segítséget fog kapni! Megszerzi lelkiismerete nyugalmát,
megbecsülik az igaz magyarok körében, s kiérdemli a Szentkorona háláját.
-

A NEEM párt - vagyis a NemzetEgyesítő Mozgalom - nem hatalomra tör,
hanem vissza akarja adni a közhatalmat a magyar nemzetnek. Ezért a tagjait
nem juttatja pozíciókba, mert egyetlen célja van, hogy a Történelmi Magyar
Állam és az Alkotmányosság jogfolytonosságnak helyreállítása által az élő
Szentkoronát méltóságába visszahelyezve megerősítse. Ezáltal a magyar
nemzet szerezze vissza államának irányítását, hogy a nemzet kihúzhassa magát
a korrupció, a szegénység, adós rabszolgaság, globalizációs kiszolgáltatottság,
nemzetközi megszégyenítés csapdájából.
-

A NEM Párt ezért nem tagjai közé, hanem az ún. „Önkéntes Helyi Közkerékbe”
várja a küldetésre alkalmas személyeket. Már kidolgozta a módját, hogy a
jelenleg ideiglenesen érvényesülő idegen jogrend - pártokráciára épülő
szabályai - mellett is sikeresen szerepelhessenek, sőt akár mandátumhoz is
juthassanak azok a kiváló Nemzettársaink, akiket a szűk környezetük méltónak
talál rá, s akik a vidék hiteles emberei. S ha körzetükben számottevő
támogatottságot képesek elérni, akkor a nemzet követei lesznek! Függetlenül
attól, hogy a „nagy pártok” szurkolótábora kinek juttat egyéni mandátumot.
-

KÖZKERÉK = a szerves kapcsolat a nép és a NEM Párt között!
A gyerekeink és a haza üdve, minden előtt!
+3670/360 3595 - elybeke2@gmail.com - NEM-Párt.hu

Széchenyi mondta:
„A pártoskodás megosztja a Nemzetet!”
Kik vagyunk és mit akarunk? Nem egy újabb megosztó szervezet!
Nem a közhatalmat akarjuk öncélúan! Helyette másokat – a helyi
közösségek hiteles és nemesen gondolkodó egyéniségeit – szeretnénk
a pártképviselőkkel szemben, valódi népképviselethez segíteni!

N…

az, amely nemet mond a pártoskodásra, így lett:

NemzetEgyesítő Mozgalom!
Az egyesített Nemzet azokból áll, akik tenni akarnak a haza és a nép
felemeléséért! Ám a pártok nemzetromboló marakodásának csak
Te vethetsz véget, ha felismered most a NEEM párt lényegét!
Mi rendszert akarunk váltani: tisztességtelenből, tisztességesre!
A szkíta gyökerű európai humánum szellemében akarunk élni!

A hamis demokrácia és minden egyes kihagyott
választás: kihat a mindennnapjaidra!
A gyerekeink és a haza üdve, minden előtt!
+3670/360 3595 - elybeke2@gmail.com - NEM párt.hu

