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A világ népei e közben megtanultak védekezni a fojtogatókkal szemben. Helyi pénzeket hoztak és 
hoznak létre világszerte! A helyi pénzt létrehozhatja önkormányzat, ez a legjobb, ha nem a 
kozmopolitizmus hanem megfelelő lokálpatriotizmus vezérli. Ha judeo-globál-liberásis csürhéből 
áll, akkor a működtető közösséget másként kell megszervezni!
A helyi pénz nem lesz olyan erős, mint egy országos, de rendkívül gyorsan fellendíti a helyi 
termelést, és ebből a szempontból kiválóan pótolja a rothchildok hazaparancsolt parazita pénzeit! 
Egy születő helyi pénznél az a lényeg, hogy KÖZPÉNZ legyen, mert magánkézben nagyon hamar 
csatlakozik a parazita pénzekhez! Vagyis, a létrehozóknak nagyon körültekintően kell 
gondoskodniuk arról, hogy a kontroll a körösség kezében maradjon! Ettől lesz Közpénz!
Jelenleg több, mint 5000 féle helyi pénz üzemel a világon, köztük az USA-ban is. Végre nekünk 
magyaroknak is élnünk kellene azzal az Isten-adta jogunkkal, hogy emberhez méltó 
megélhetésünk érdekében saját tulajdonú és működtetésű helyi KÖZPÉNZEKET használjunk! 
Végül két fontos jellemző: a közpénz mindig kamatmentes, sőt, nem érdemes felhalmozni, mert 
lassan veszít értékéből. Időről-időre 0,5 -1 %-ot levonnak az értékéből, éppen azért, hogy forogjon, 
élénkítse a gazdaságot. Ha egyről a kettőre akarunk vergődni, abból kell nemzeti sportot 
csinálnunk, hogy sorra alkotjuk meg regionális, vagy városi, faluközösségi helyi pénzeinket!
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A kissé szétszórt írásnak három fő elemét látom. Az egyik arra vonatkozik, hogy arra érdemtelenek 
kezében hatalmas vagyon halmozódik fel, míg a nép sok esetben nyomorog. Az okok között a 
szabad rablást illetve a többség kárára folytatott spekulációt nevezi meg, de az ideológiai alapot: a 
Talmudot még nem látja. Sajnos, az "istenadta" nép sem, mert ősi tiszta hitét és Istenét elhagyta.
A második elem a tisztátalan vagyonok államosítása. Ehhez előbb át kellene venni a hatalmat. Ám, 
de milyen erkölcsi alapra épüljön? Hol, és miként szerepel majd benne a Magyarok Istene? Vagy 
marad továbbra is Jahwe? Marad a sauli kutyulmány? Előbb ősi Alkotmányunkat vissza kell 
állítanunk Isten segítségét kérve! Csak ezen erkölcsi és törvényi alapon lehet bárkit is megmérni, 
megmérettetni!
A pénz igazi tulajdonosai kiszivattyúzták a pénzt a társadalomból. Nagyjából azt teszik ma is, mint 
1929-33 között a nagy válság idején. A nemzeti valutákat ugyanis az áruló pártok, illetve 
kormányok "függetlenítették" valójában átjátszották a globális magánbankoknak, és a mögöttük 
álló maroknyi magántulajdonosnak. A korábban nemzeti tulajdonban lévő közpénzekből így lett 
MAGÁNPÉNZ. A Forint is az lett! A csak nevében magyar Nemzeti Bankot sem a parlament, sem a 
Számvevőszék nem ellenőrizheti! Nem is számol el soha, csak kommünikét ad ki időnként, hogy 
mennyivel lett több a nép terhe! Drábik János jól mutatott rá, hogy ez a kérdés soha nem lesz 
vitatéma a pártok között, ez tilos számukra! És valóban, egy szót sem ejtettek róla a kampányban! 
Még a Jobbik sem!!!!
Pedig éppen ez az a terület, ahol máris tehetnénk valamit, még a valódi (Istennel összehangolt!) 
rendszerváltás előtt is akár!
A fenti írás harmadik megállapítása, hogy nyomorunkat az eltűnt pénz visszaáramoltatásával 
kívánja enyhíteni, a gazdaságba mint üzemanyagot visszatölteni. Nem látja a mögöttes mozgató 
rugókat, azt, hogy a válságot kirobbantó maroknyi globalista bűnöző milyen eszközökkel 
rendelkezik ma már. 
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Koszonom a cikket.A Nemzeti Hirhalora is fel kellene tenni. 

Válasz 
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