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NEMZETEGYESÍTŐ STRATÉGIA
Az ERÉNY a várt nemzetegyesítő ideológia. Minden épeszű és éperkölcsű társadalmi réteg
számára kívánatos, hogy a politikusok a munkájukat hivatásként végezzék, azaz ne a saját,
hanem a polgárok javát keressék. Amíg ez nem teljesül, addig ellopják a közös pénzünket, a
közpénzt; elnyomás és önkény lesz. Meg kell határoznunk azokat a közös nemzeti elveket, amik
pártszimpátiától és társadalmi rétegtől függetlenül minden épeszű és éperkölcsű magyarnak
vonzók lehetnek. Meg kell találnunk a közös nevezőt, amiben mindenki egyetérthet. 2018-ra.
A PLATÓN PÁRT szerint nemzetünk egysége és jogállami túlélése érdekében az alábbiakat
kell tennünk a kormánypárti önkényuralom és egy ellenzéki önkényuralom elkerüléséhez:
1. Tételesen nyilvánossá kell tenni az állam bevételeit annak érdekében, hogy a nemzet
tisztában legyen saját költségvetése állapotával, azaz a közpénz nagyságával, bevételeinek
alakulásával, forrásaival. A nemzet enélkül nem ismeri a jövedelmét.
2. Tételesen nyilvánossá kell tenni a közpénz felhasználását annak érdekében, hogy a
nemzet ellenőrizhesse, hogy az állami szereplők hatékonyan használják-e fel a közös
pénzünket. A nemzet enélkül nem ismeri a kiadásait.
3. Azonnal meg kell kezdeni az egészségügy reformját a megfelelő szakpolitikai egyeztetések után annak érdekében, hogy a nemzetről eltávolítsuk a testi béklyót, ami a nemzet
feletti önkényes uralkodást segíti. Beteges embereken könnyű uralkodni.
4. Azonnal meg kell kezdeni az oktatásügy reformját a megfelelő szakpolitikai egyeztetések
után annak érdekében, hogy a nemzetről eltávolítsuk az intellektuális béklyót, ami a
nemzet feletti önkényes uralkodást segíti. Műveletlen embereken könnyű uralkodni.
5. A 2018-as választáson az egyéni képviselőkre történő szavazáskor a 106 egyéni választókerületben pártkatonák helyett erényes független képviselőket (Jediket) kell a Parlamentbe juttatnunk a független törvényhozó hatalmi ág és a helyi érdekképviselet
visszaállítása érdekében. Ezzel letörhető a pártokrácia és a szervezett közpénzbűnözés.
6. A 2018-as választáson a pártlistára történő szavazáskor soha többé ne szavazzon senki
olyan pártra, amelyik nem biztosítja ügyészségi számonkérhetőség mellett a
Társadalmi Szerződésben rögzített platóni erénygaranciákat az alapszabályában. Csak
az erkölcsi igénytelenek szavaznak olyan pártokra, amik nem biztosítják az erénygaranciákat, azaz maffiapártokra. Ezzel az elhatározással világossá válik a maffiapártok köre is.
Erényes pártoknak ugyanis nincs vesztenivalója a jogi erénygaranciák biztosításával.
7. Meg kell őriznünk a korábbi kormányok jó eredményeit, a nemzeti utat és a nemzeti
identitásunkat, valamint az EU tagságot, és vissza kell állítani a jogállamot annak
minden garanciájával, fékével és ellensúlyával.
8. Elszámoltatni a Fidesz-maffiát és a kitartott csőcselékcsaládokat. Erkölcsi felismerést!
Meg kell akadályozni egy esetleges erénytelen ellenzéki önkényt is (csöbörből vödörbe).
Kelt: Kecskemét, 2017.08.17.
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