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Elérhetek e a BÖSÉGHEZ valaha?

ElÃ©rhetek e a BPSÃ‰GHEZ valaha?

Ha kizÃ¡rÃ³lag a mÃ¶gÃ¶ttÃ¼nk lÃ©vQ tÃ¶rtÃ©nelemre hagyatkozol, akkor nem csoda,
ha Ãºgy Ã©rzed, hogy semmi esÃ©lyed nincs megtapasztalni az Ã©letedben a
valÃ³di BPSÃ‰GET, hiszen visszatekintve azt lÃ¡thatod, hogy korÃ¡bban
valamilyen szÃ¼letÃ©si kivÃ¡ltsÃ¡g, az Ã©let szerencsÃ©s alakulÃ¡sa, a
megfelelQ idQben megfelelQ helyen tartÃ³zkodÃ³ emberek Ã©rhettÃ©k el a BPSÃ‰G
Ã©s a GAZDAGSÃ•G megtapasztalÃ¡sÃ¡nak Ã¡llapotÃ¡t, akiknek mÃ¡r eleve
rendelkezÃ©sÃ¼kre Ã¡llt a BPSÃ‰GNEK valamilyen szintje.

Ez azt jelenti, hogy korÃ¡bban, ha a felmenQid kÃ¶zÃ¶tt nem volt egy gazdag Ã©s befolyÃ¡sos ember, aki rendelkezÃ©sedre
bocsÃ¡thatta a kapcsolatrendszerÃ©t Ã©s a tekintÃ©lyÃ©t, akkor neked jÃ³formÃ¡n esÃ©lyed sem volt arra, hogy kilÃ©pj az Ã©
vÃ©gelÃ¡thatatlan rabszolga mÃ³kuskerekÃ©bQl Ã©s egy olyan Ã©letet teremts magad szÃ¡mÃ¡ra, amire korÃ¡bban mindig is
vÃ¡gytÃ¡l.

A BPSÃ‰G elÃ©rÃ©sÃ©nek Ãºtja az elmÃºlt Ã©vtizedben jelentQsen megvÃ¡ltozott

Az emberisÃ©g elQbb a feudÃ¡lis arisztokrÃ¡ciÃ¡ra Ã©pÃ¼lQ tÃ¡rsadalombÃ³l Ã¡tlÃ©pett a kapitalista ipari tÃ¡rsadalomba. Mind
rendszer az uralkodÃ³ osztÃ¡ly Ã©s az azt kiszolgÃ¡lÃ³ rabszolga, jobbÃ¡gy, majd kÃ©sQbb munkÃ¡s osztÃ¡lyra Ã©pÃ¼lt.

Az uralkodÃ³ osztÃ¡ly kivÃ¡ltsÃ¡gai kÃ¶zÃ© tartozott a tanulÃ¡s lehetQsÃ©ge, ami Ã©vszÃ¡zadokig szinte behozhatatlan elQnyt
biztosÃ-tott szÃ¡mÃ¡ra, mÃ-g az Qket kiszolgÃ¡lÃ³ alsÃ³bb osztÃ¡lyok szÃ¡mÃ¡ra ez szinte hozzÃ¡fÃ©rhetetlen volt.

ElÃ©rkezett a pillanat, amikor a kapitalista ipari tÃ¡rsadalom is a vÃ©gnapjait Ã©li, sQt talÃ¡n mÃ¡r az is lehet, hogy csak annak
emlÃ©kÃ©ben Ã©lsz mÃ©g mindig. Az Ãºj tÃ¡rsadalmi rendszer, ami az elmÃºlt kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l 15 Ã©v alatt kialakult nem mÃ¡s
az INFORMÃ•CIÃ“S TÃ•RSADALOM.

A TUDÃ•S felszabadÃ-tja a BPSÃ‰GET
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Az informÃ¡ciÃ³s tÃ¡rsadalom szabÃ¡lyai tÃ¶kÃ©letesen felrÃºgjÃ¡k a korÃ¡bbi uralkodÃ³ Ã©s azt kiszolgÃ¡lÃ³ rendszer felÃ©pÃ
hiszen az Internet fÃ©nysebessÃ©gnÃ©l is gyorsabb tÃ©rhÃ³dÃ-tÃ¡sÃ¡val a TUDÃ•S Ã©s az INFORMÃ•CIÃ“ kerÃ¼lt a kÃ¶zÃ©
ami egÃ©szen addig csupÃ¡n az uralkodÃ³ osztÃ¡ly kivÃ¡ltsÃ¡ga volt.

Aladdin csodalÃ¡mpÃ¡ja kÃ¶zkinccsÃ© lett Ã©s mindenki megdÃ¶rzsÃ¶lheti, hogy kÃ-vÃ¡njon tQle valamit

Csak kevesen tudjÃ¡k, hogy hogyan kell hasznÃ¡lni a CSODALÃ•MPÃ•T. A TUDÃ•S mindenki szÃ¡mÃ¡ra hozzÃ¡fÃ©rhetQ Ã©s
megvÃ¡ltoztatja a vilÃ¡got. AmirQl ma mÃ©g csak Ã¡lmodozol, az a szabadon Ã¡ramlÃ³ tudÃ¡s segÃ-tsÃ©gÃ©vel holnapra
valÃ³sÃ¡ggÃ¡ vÃ¡lhat.

2012 Ã¡prilis 27-Ã©n elindul a BPSÃ‰G felszabadÃ-tÃ³ mozgalom
RÃ¡d is szÃ¡mÃ-tok, fontos szerepet szÃ¡nok NEKED!

jQuery.noConflict();
jQuery(document).ready(function () {
var error = false;
var emailuniquefail = false;
var emailuniquecheck = false;
var checkNum = 0;
jQuery("#mssysform17515").submit(function (event) {
error = false;
jQuery("#mssysform17515 #mssys-formcontainer .error-container").hide();
jQuery("#mssysform17515 #mssys-formcontainer .error-field").removeClass('error-field');
jQuery("input[name='form_submit']").attr('disabled',true);
jQuery('input[type="file"]').each(function(){
var errormsg = '';
if (!checkExtension(jQuery(this).val())) {
errormsg = "A feltöltendQ fájl kiterjesztése nem engedélyezett.";
error = true;
}
if (errormsg != '') {
alert(errormsg);
}
});
if (!checkMail(jQuery("#mssysform17515 #formfield-item-email :input[name='email']").val()) ) {
jQuery("#mssysform17515 #formfield-item-email :input[name='email']").addClass('error-field');
jQuery("#mssysform17515 .formfields #formfield-item-email .error-container").show().html('Hibás e-mail cím');
error = true;
}
if (jQuery("#mssysform17515 #formfield-item-firstname :input[type='text']").val() == '') {
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jQuery("#mssysform17515 .formfields #formfield-item-firstname .error-container").show();
jQuery("#mssysform17515 #formfield-item-firstname :input[type='text']").addClass('error-field');
error = true;
}
if (error) {
jQuery("input[name='form_submit']").removeAttr("disabled");
return false;
} else {
jQuery("input[name='form_submit']").removeAttr("disabled");
openSubwinresize('formsubmitpopup','http://sw.marketingszoftverek.hu/newsletter/nl_subscribe.php',500,500);
return true;
}
});
if (document.charset != undefined) {
jQuery('#mssysform17515 #mssys-character-encoding').val(document.charset);
} else {
jQuery('#mssysform17515 #mssys-character-encoding').val(document.characterSet);
}
});
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Csatlakozz Ã©s SZABADÃ•TSD FEL

A BPSÃ‰GET az Ã©letedben

TANULD meg hasznÃ¡lni a TUDÃ•ST, ami a BPSÃ‰GHEZ VEZET! Megmutatom szÃ¡modra a forrÃ¡st, ahol MÃ•R MA elÃ©rhe

A Keresztneved

KÃ©rlek add meg a keresztneved, mert csak Ã-gy tudlak megszÃ³lÃ-tani

Az E-mail cÃ-med (Amit minden nap olvasol)
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KÃ©rjÃ¼k, ezt a mezQt is legyen szÃ-ves kitÃ¶lteni!
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