
Szent Korona Értékrend videó-akadémia 

https://www.youtube.com/watch?v=fC4955Op9P8&list=PLlv0TAbB67SAq2q_dcGTvNdcm

oG93UrVK  

 

1. nap: Áttekintés (A Gondoskodó Magyarország stratégiája és taktikája) 

 

I. Az irányítás (stratégia) és végrehajtás (taktika) fogalma, szerepe a gondolkodási mód minta 

(paradigma) váltásban 

II. Az irányítás (stratégia) és végrehajtás (taktika) a törvényalkotás döntési folyamatában 

III. Az irányítás a társadalmi együttélés szabályozásában (jogrendszerben) 

IV. A stratégia és a taktika kapcsolata a vezetés a társadalmi együttélés szabályozásában 

(jogrendszerben) 

 

1. Áttekintés 1. 

2. Áttekintés 2. 

3. Áttekintés 3. 

 

2. nap: Gondoskodó Magyarország program és programpontok 

http://nemzetiegyseg.com/GM1.pdf  

 

Ajánlom ennek a résznek a megismerését mindenki számára, beleértve a média munkatársait 

és az országgyűlési képviselőket is. 

Ajánlom azoknak is, akik akadémikus vitákat folytatnak az alkotmányosságról, és a válságból 

kivezető utat eszmeileg, jogilag és gazdaságilag a jelenlegi (nyugati civilizációs) 

gondolkodási mód mintában (paradigmában) keresik. 

És végül ajánlom mindazoknak, akik azt hiszik, nincs alternatívája a – csak a helytartók 

személyében különböző - szocialista-kommunista és liberális-kapitalista diktatúrának. 

A Gondoskodó Magyarország programja rendszerszemléletű, teljes körű, szemben a pártok 

programnak nevezett „ígéretlistájával”, amely jellegéből eredően elszigetelt (izolált) 

megoldást kínál a válság következményeire. 

 

4.  

I. rész 

    Előszó 

    I. A program alapja 

    II. Emberi jogok 

    III. A család 

 

5.  

II. rész  

    IV. Ifjúkor 

    V. Aktív kor 

    VI. Nyugdíjas kor 

    VII. Területi társadalmi csoportok 

    VIII. A lelki- és szellemi érték megbecsülése 

 

6.  

III. rész 

    IX. Az anyagi érték (a gazdaság) 

          1. A gazdaság általános programja 

          2. A gazdaság fő részeinek programja 

https://www.youtube.com/watch?v=fC4955Op9P8&list=PLlv0TAbB67SAq2q_dcGTvNdcmoG93UrVK
https://www.youtube.com/watch?v=fC4955Op9P8&list=PLlv0TAbB67SAq2q_dcGTvNdcmoG93UrVK
http://nemzetiegyseg.com/GM1.pdf
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              a./ Mezőgazdaság és élelmiszeripar 

              b./ Ipar 

              c./ Szolgáltatás 

              d./ Idegenforgalom 

              e./ Kereskedelem 

              f./ Szállítás 

 

7.  

IV. rész 

          3. A Gondoskodó Magyarország államháztartása 

    X. Jogpolitika 

         1. Államforma, államhatalom gyakorlás 

         2. A jogrendszer 

 

8.  

V. rész 

    XI. Vallási politika 

    XII. Nemzetiségi politika 

         1. Nemzet, nemzetiség, etnikum 

         2. Az államalapító és államalkotó nemzetek tagjai (Szent Korona tagok) és a vendégek  

             (idegenek) viszonya 

         3. Az ember és nemzeti hovatartozása 

         4. A nemzetiségek részvétele a Gondoskodó Magyarország irányításában 

    XIII. Védelmi politika 

 

3. nap: Békés hatalomátvétel feltételei 

 

9.  

Előszó 

    1. Képviseleti szerződés 

    2. Alsóházi jelölés 

    3. Felsőházi jelölés 

    4. A továbblépés alternatívái 

    5. A választással kapcsolatos hatályos jogi környezet 

 

4. nap: A mátrix (tábla) elmélet a liberális-kapitalista és a Szent Korona Értékrend 

gondolkodási módjában (paradigmájában) 

 

10.  

I. Alapértelmezések 

 

11. 

    1. Gazdaság – közgazdaság 

    2. Az önellátás 

    3. A gazdaság szerkezete 

    4. A gazdaság szabályrendszere 

 

12.  

II. A válságot okozó gazdasági gondolkodási mód minta (paradigma) 

    1. A természetellenes mátrix-elmélet 

    2. A természetellenes mátrix-elméletet követő Európai Unió 
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III. A válságot megszüntető gazdasági gondolkodási mód minta (paradigma) 

    1. A természetes mátrix-elmélet 

    2. A természetes mátrix-elméletet követő Gondoskodó Magyarország 

 

5. nap: Föderatív és konföderatív államszövetségek 

 

13. 

I. Miért kell megvédeni a szubszidiaritást 

    1. A szubszidiaritás 

    2. A demokrácia 

    3. A szolidaritás 

    4. Az Európai Unió nevű föderáció gazdasági hatása 

    5. Összefoglalás 

 

II. Mit kell tenni a szubszidiaritás érvényesítéséért 

    1. Vissza kell állítani a konföderatív államszövetséget a föderális vonások teljes (és nem  

        csak formai) megszűntetésével 

    2. Vissza kell állítani a konföderatív szabadság-értelmezést a föderatív szabadság- 

        értelmezés helyett 

    3. Összefoglalás 

 

14. 

III. Hogyan érvényesül a szubszidiaritás 

    1. A társadalmi együttélés szabályozása 

    2. A társadalmi együttélés gyakorlata 

 

6. nap: A diktatúra és a Gondoskodó Magyarország paradigmájának összehasonlítása  

1. rész 

 

15. 

Előszó 

I. A globalista gyarmatbirodalom eszmeileg, jogilag és gazdaságilag megbukott 

    1. Eszmei bukás 

    2. Jogi bukás 

    3. A végső lökés a gazdasági bukás 

 

16. 

II. Eszmei (ideológiai) paradigmaváltás  

    1. A Szent Korona Értékrend és nem a Szent Korona Tan lép a piaci fundamentalizmus  

        helyére – Történelmi és történeti alkotmány közötti különbség 

    2. Miért Szent Korona Értékrend és miért nem Szent Korona Tan? 

 

17. 

I. Eszmei gondolkodási mód (paradigma) váltás 

    Földanya Világkorszaka 

 

18. 

III. Jogi gondolkodási mód (paradigma) váltás 

    Az EU-alapelvek és a szakrális alapú alkotmány alapelvei 
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19. 

IV. Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás 

    1. A Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott neoliberális diktátum és a Szent Korona      

    2. Értékrend szabadság-őrző intézkedéseinek összehasonlítása 

 

7. nap: A diktatúra és a Gondoskodó Magyarország paradigmájának összehasonlítása  

2. rész 

 

20. 

Napirend előtt 

A Brazíliából, Oroszországból, Indiából, Kínából és Dél-Afrikából álló - nevük angol 

kezdőbetűjéből képzett rövidítéssel - BRICS-országok szerint a dollár helyett a jelenleg csak a 

Nemzetközi Valutaalap (IMF) elszámolási egységeként szolgáló SDR lehetne a világ első 

számú tartalékvalutája. 

 

21. 

I. Eszmei gondolkodási mód (paradigma) váltás 

 

A Szent Korona Értékrend és nem a Szent Korona Tan lép a piaci fundamentalizmus helyére 

1. Történelmi és történeti alkotmány közötti különbség 

2. Miért Szent Korona Értékrend és miért nem Szent Korona Tan? 

3. Egyszemélyes vezetés - A vezetés kettős egysége (kündü és gyula) 

4. Irányítás és vezetés 

5. Kettős fejedelemség vagy királyság? 

 

22. 

II. Jogi gondolkodási mód (paradigma) váltás 

 

Az EU-alapelvek és a szakrális alapú alkotmány alapelvei 

1. Érdekérvényesülés A kizárólagos hatáskörrel megcsonkított önrendelkezés  

2. Alulról épülő közszabadság 

 

23. 

III. Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás 

1. Az áru és a szolgáltatások szabad áramlása - az önellátás alapja a nemzeti termék 

2. Tőke vagy érték 

3. A Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott neoliberális diktátum és a Szent Korona  

    Értékrend szabadság-őrző intézkedéseinek összehasonlítása 

 

8. nap: A diktatúra és a Gondoskodó Magyarország paradigmájának összehasonlítása  

3. rész 

 

24. 

Napirend előtt 

 

A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus 

http://www.nemzetiegyseg.com/09AZsidovilagkongresszus.pdf  

 

Zsidó birodalom építése a XIX-XXI. évszázadban 

 

1. A birodalomépítés kezdete 

http://www.nemzetiegyseg.com/09AZsidovilagkongresszus.pdf
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2. Az önazonosságtudat megőrzésének eszköze a holokauszt miatti gyűlölet  

3. Nem fogadták el az államalkotó nemzet státuszt 

4. A zsidó világbirodalom megteremtésének bejelentése 

5. Az állampolgársági törvény módosításával megkapták a lehetőséget akaratuk  

    megvalósítására 

6. Országalapító (Szent Korona Értékend szerint: államalapító) nemzetnek tartják magukat 

7. A Cionista Világbirodalom központjának kijelölése a 2013-as Cionista Világtalálkozón 

 

A Zsidó birodalom építésének hatása 

 

1. Zsidókereszténység kapcsolatát a zsidósághoz 

2. A jelenlegi hatalom kapcsolatát a zsidósághoz és a zsidókereszténységhez 

 

25. 

I. Eszmei gondolkodási mód (paradigma) váltás - http://nemzetiegyseg.com/09Eszmei.pdf  

Agnoszticizmus és gnoszticizmus 

1. Dogmatizmus (agnoszticizmus) 

2. Teljes tudás és a szabadság kettőben egysége (gnoszticizmus) 

 

26. 

Jogi és gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás  

http://nemzetiegyseg.com/09Jog.pdf  

 

Önellátás - alulról épülő képviselet és törvényhozás 

 

9. nap: A diktatúra és a Gondoskodó Magyarország paradigmájának összehasonlítása  

4. rész 

 

27. 

Napirend előtt 

 

Rácz Sándor továbbra is közöttük él https://www.youtube.com/watch?v=2-xoi_cjKUM  

 

28. 

I. Eszmei gondolkodási mód (paradigma) váltás http://nemzetiegyseg.com/10Eszmei.pdf  

 

1100 év története vagy a magyarság teljes történelme 

1. Alkotmány fogalma 

2. Szent Korona Tan: 1100 év története az alapelvek (alkotmány) alapja, ezért a  

    jogfolytonosság megszakadt: 1944. március 19. 

3. Szent Korona Értékrend: A magyarság történelme az alapelvek (alkotmány) alapja,  

    jogfolytonosság megszakadt: 973, Quedlinburgi szerződés 

 

29. 

II. Jogi gondolkodási mód (paradigma) váltás http://nemzetiegyseg.com/10Jogi.pdf  

 

Szabad letelepedés vagy nemzeti vagyon növelésének kötelezettsége 

A nemzetek élettere 

1. A letelepedés szabadsága 

   Az emberek szabad áramlásának (letelepedés szabadságának) következményei 

2. Nemzeti vagyon növelésének kötelezettsége 

http://nemzetiegyseg.com/09Eszmei.pdf
http://nemzetiegyseg.com/09Jog.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2-xoi_cjKUM
http://nemzetiegyseg.com/10Eszmei.pdf
http://nemzetiegyseg.com/10Jogi.pdf
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30. 

III. Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás 

       http://nemzetiegyseg.com/10Gazdasagi.pdf  

 

Tiltó rendelkezések vagy kötelezettségek és jogok összhangja 

1. Tiltó rendelkezések 

2. Kötelezettségek és jogok összhangja 

 

 

10. nap: A diktatúra és a Gondoskodó Magyarország paradigmájának összehasonlítása 

5. rész 

 

31. 

Napirend előtt 

 

A végjáték veszélyei http://nemzetiegyseg.com/11Avegjatekveszelyei.pdf  

A nyugati civilizáció diktatúrája a végjáték befejezéséhez közeledik. 

 

32. 

I. Eszmei gondolkodási mód (paradigma) váltás http://nemzetiegyseg.com/11Eszmei.pdf  

 

A Szent Korona Értékrend és nem a Szent Korona Tan lép a piaci fundamentalizmus 

helyére 

1. Történelmi és történeti alkotmány közötti különbség 

2. Miért Szent Korona Értékrend és miért nem Szent Korona Tan? 

 

33. 

II. Jogi gondolkodási mód (paradigma) váltás http://nemzetiegyseg.com/11Jog.pdf  

 

1. Az EU-alapelvek és a szakrális alapú alkotmány alapelvei 

2. Ki adja az iránymutatást? 

 

11. nap: A Lisszaboni Szerződés összehasonlítása a Gondoskodó Magyarországgal  

1. rész 

 

34. 

Az Alkotmányról http://nemzetiegyseg.com/12Osszehasonlitas1.pdf  

 

Nyilvánvaló, hogy a Teremtő (Alkotó) akaratának (Alkotmányának) érvényesítése létérdeke 

az emberiségnek. 

I. fejezet Függetlenségvesztés - örök szabadság 

II. fejezet A tőke szabad áramlása - a nemzeti vagyon önérték-növelése 

III. fejezet Az áru és a szolgáltatások szabad áramlása - az önellátás alapja a nemzeti termék 

IV. fejezet A szabad letelepedés - a nemzeti vagyon növelésének kötelezettsége 

V. fejezet Az EU-alapelvek és a szakrális alapú alkotmányosság 

 

  

http://nemzetiegyseg.com/10Gazdasagi.pdf
http://nemzetiegyseg.com/11Avegjatekveszelyei.pdf
http://nemzetiegyseg.com/11Eszmei.pdf
http://nemzetiegyseg.com/11Jog.pdf
http://nemzetiegyseg.com/12Osszehasonlitas1.pdf
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12. nap: A Lisszaboni Szerződés összehasonlítása a Gondoskodó Magyarországgal  

2. rész 

 

35. 

Napi aktuális téma 

 

Radikális lépést!  

 

36. 

II. rész 

Miért, mit és hogyan http://nemzetiegyseg.com/13Osszehasonlitas2.pdf  

I. fejezet Család 

II. fejezet Korosztályok 

 

37. 

III. fejezet Területi politika Önellátás  

 

13. nap: A Lisszaboni Szerződés összehasonlítása a Gondoskodó Magyarországgal  

3. rész 

 

38. 

Napirend előtt 

A „náci terminológiáról” http://nemzetiegyseg.com/14Naciterminologia.pdf  

 

Európa és a Világ legnagyobb gondja az, hogy a világválság következtében „az 

antiszemitizmus erősödhet Európában?” - ahogyan az a WJC jelentése sugallja. 

 

39. 

A Lisszaboni Szerződés összehasonlítása a Gondoskodó Magyarországgal 

http://nemzetiegyseg.com/14Osszehasonlitas3.pdf  

 

IIIa. fejezet 

Egészségvédelem 

Minden ember számára a teljes egészség megőrzése, vagy alkatrészek karbantartás nélküli 

javítása az egészségügy hivatása? 

 

IIIb. fejezet 

Oktatás-nevelés 

Nevelés vagy idomítás? 

 

IV. fejezet 

Nem anyagi érték (Kultúra, tudomány) 

A hagyomány, a művészet és a tudomány értékteremtő erő, vagy díszlet? – Életet adó gyökér, 

vagy karanténbeli őskövület, erőt adó szépség, vagy önazonosságvesztő kábítószer, életet 

szolgáló kegyelem, vagy önpusztító barbárság? 

 

V. fejezet 

40. 

Nemzetiség 

A nemzetiség a természetes különbözőség egymást erősítő, szerves egységének része, vagy a 

gyűlöletkeltéssel szított megosztottság szétszakítottság forrása? 

http://nemzetiegyseg.com/13Osszehasonlitas2.pdf
http://nemzetiegyseg.com/14Naciterminologia.pdf
http://nemzetiegyseg.com/14Osszehasonlitas3.pdf
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14. nap: A Lisszaboni Szerzodés összehasonlítása a Gondoskodó Magyarországgal  

4. rész 

 

41. 

Napi aktuális téma 

 

A pozitív és negatív gondolkozásról 

http://nemzetiegyseg.com/15Apozitivesnegativgondolkozasrollevel.pdf  

 

42.  

A Lisszaboni Szerződés összehasonlítása a Gondoskodó Magyarországgal 

http://nemzetiegyseg.com/15Osszehasonlitas4.pdf  

 

A globalizmust szolgáló Európai Unió alternatívája a Szent Korona Értékrenden alapuló 

természetes rendszer 

 

VI. fejezet Vallás 

A vallás a természetes értékrendre vezető lelkiismereti szabadság, vagy a természetellenesség 

eltűrésének diktátori eszköze? 

 

VII. fejezet Védelem 

A védelem azt biztosítja, hogy az ember biztonságban éljen, értékei saját érdekeit szolgálják, 

vagy a világterrorista támadógépezet társtettesévé alázott kengyeltartója? 

 

43. 

VIII. fejezet Gazdaságpolitika 

A gazdaság embert szolgáló értékteremtés, vagy pénzt szolgáló haszonforrás? – Az 

értékteremtés a létrehozó érdekét szolgálja, vagy az érték teremtése elválik annak élvezőjétől? 

 

15. nap: A Lisszaboni Szerződés összehasonlítása a Gondoskodó Magyarországgal  

5. rész 

 

44. 

Napi aktuális téma 

 

Fürkész-hírek 

tényközlő és elemző hálózat megteremtése a magyarság védelmében 

 

A Lisszaboni Szerződés összehasonlítása a Gondoskodó Magyarországgal 

 

A globalizmust szolgáló Európai Unió alternatívája a Szent Korona Értékrenden alapuló 

természetes rendszer 

 

45. 

46. 

IX. fejezet Költségvetés http://nemzetiegyseg.com/16Osszehasonlitas5.pdf  

Az államháztartás a nemzeti vagyon növekedésének felhasználását szabályozza, vagy a 

sarcfizetéssel történő eladósítás és elszegényítés eszköze? 

 

 

http://nemzetiegyseg.com/15Apozitivesnegativgondolkozasrollevel.pdf
http://nemzetiegyseg.com/15Osszehasonlitas4.pdf
http://nemzetiegyseg.com/16Osszehasonlitas5.pdf

