Miért nincs sajtószabadság, és miért pont
az RTL Klubnál vagyunk?
Onnan lehet tudni, hogy az egész ország összes médiaszervezetére
kiterjedő jogellenes (illegális) cenzúra van, hogy 8 év alatt egyetlen
egy médiánál sem sikerült elérni azt - ami egyébként természetes
módon is a kötelességük -, hogy tájékoztassák a magyar lakosságot
arról, hogy 2012. január 1-én közjogi válsághelyzet alakult ki.
Ez a válsághelyzet minden magyar állampolgár életét negatívan
befolyásolja, súlyos következményekkel jár.
Ennek ellenére mégsem tud az átlagember erről semmit sem,
hiába a 8 évnyi szorgos munkája annak a néhány kitartó aktivistának,
mert manapság az emberek csak azt hiszik el, csak arról tudnak,
amit a TV-ből, rádióból hallanak, látnak, még akkor is, ha az
adott esetben hazugság....
Az eddig 8 év alatt sikerült ugyan elérni azt, hogy a lakosság kb 4045%-a tudja, hogy Magyarország Alaptörvénye érvénytelen, joghatás
kiváltására alkalmatlan, de többségükben még ők is azt hiszik, hogy
ez egy „kontárságból” eredő hiba, és a képviselőknek a dolga
kijavítani azt, pedig pont, hogy nem!
A Magyarország Alaptörvénye érvénytelenségéből fakadó közjogi
válsághelyzet 2014. április 6-án rögzült, mégpedig abban a
formában, hogy nincs már több érvényes mandátum, nincs törvényes
jogalkotó testülete a magyar államnak, ezért ezt az illegális
diktatúrát már csak és kizárólag a magyar nép tudja felszámolni!
Fel kell számolni a létrehozó kormánypártok mellett az összes
hazug-, áruló-, kamu-ellenzéki pártot, akik épp most szabotálják el
újra az egyéni EP listákkal a magyar nép többségének akaratát!
A közjogi helyzet rögzülése következtében egy olyan helyzet állt elő,
hogy hazánknak a teljes politikai és jogászi „elit” lecserélésére
van szüksége a törvényes rend, a jogállamiság helyreállításához!

Erre létezik törvényes, békés megoldás, de szükséges erről a
lakosságot széles körben tájékoztatni.
Ezek közérdekű, kritikus fontosságú információk!
(Bővebben: www.nepszuverenitas.hu)
A Népszuverenitás Mozgalom egy átfogó akció keretében
egyértelműen bizonyította, leleplezte és nyilvánvalóvá tette az
országos kiterjedésű illegális cenzúrát 2019. március 15-én, az
RTL Klub előtt 18:00-kor tartott sajtótájékoztató keretében,
melyet a civilek dokumentáltak, de egyetlen meghívott
médiaszervezet sem „tisztelt meg” jelenlétével.
Ez a bizonyítottan cenzúrázott sajtó állapot pedig már önmagában
okot ad a magyar nép számára, hogy a média cinkos hallgatását,
civil, pártsemleges akció (rendezvénysorozat) keretében megtörje,
vagy továbbszerveződve megkerülje.
Ennek az átfogó tervnek a keretében vagyunk jelen az RTL Klub
előtt. Tulajdonképpen bárhol lehetnénk, mert ugyanez igaz
mindegyik médiaszervezetre hazánkban, de például az M1 (MTVA)
helyzete annyiban más, hogy az a diktatúra rendszerének
erődítménye, annak csak nehezen támadható gyenge pontja van.
Az RTL Klub ezzel szemben sokkal könnyebben megtörhető,
vagyis egy célszerűen támadható gyenge pontja a rendszernek.
Addig leszünk az RTL Klub előtt, ameddig bármelyik hazai nagy
médiaszervezet az adására nem tűzi a 8 éve stabilan bizonyított, és
8 éve cáfolatlan közjogi válság tényét és a békés helyreállítás
lehetőségét.
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