GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)
Zsidó arcképcsarnok –
6. rész:
A Kitartás.hu feleleveníti
szellemi elõdjének, a Fiala Ferenc által szerkesztett legendás Összetartásnak egy 1944
nyarán közölt sorozatát. Minden héten bemutatunk egy
olyan zsidó típust, amelyet
mindannyian ismerhetünk, hiszen utcán, strandon, színházban, televízióban, kávéházban
találkozhatunk ezekkel az
alakokkal; reméljük, hogy a
közeljövõben végleg eltûnnek
városainkból, községeinkbõl
ezek az alakok, akik nemcsak
hogy magyarok nem tudtak
lenni, hanem bebizonyították,
hogy az õ érdekük s az õ célkitûzésük merõben ellenkezik a
magyarság érdekeivel és célkitûzéseivel.

A földbirtokos

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a sorozat írásai
1944 nyarán készültek, azokban a hónapokban, amikor
úgy tûnt, hogy Magyarország
végre megszabadul a zsidó
mételytõl. A cikkek is ebben a
"A kezdet itt sem más.
szellemben íródtak, így értelMegérkezik
a faluba a batyus
mezhetõk.
zsidó.
Kereskedik,
nyúlbõrre.
Lássuk a hatodik részt!
FORRÁS: Kitartás.hu Lassan megnyitja az üzletet.

A fáradtság
oka
Eleinte a kevés alvásra és a sok
stresszre fogtam, de most végre megtaláltam az igazi okát!
Azért vagyok fáradt, mert túl sokat
dolgozom!
Tudniillik 10 millió lakosa van Magyarországnak. Ebbõl 3,5 millió nyugdíjas,ami azt jelenti, hogy a maradék 6,5
milliónak kell elvégezni MINDENT!
Hétszázezren tanulnak, ami azt jelenti, hogy a maradék 5,8 millióra marad az
összes munka, de 800 ezren a kormánynak dolgoznak, így marad 5millió.
Félmillió embert alkalmaz a katonaság.
Lenne még 4,5 millió aktív.
600 ezren még iskolakötelezett kor
alatt vannak. Ha számba vesszük az
összes munkaerõt, aki a parlamentben,
polgármesteri hivatalokban, állami támogatású intézményekben, dolgozik,
megkapjuk ugyebár azt a maradék 1,5
milliót, akire a tényleges munka elvégzése hárul.
Egy adott pillanatban háromszázezer
ember fekszik kórházban, van táppénzen, hozzájuk jön a félmillió munkanélküli, s máris láthatjuk:pontosan hétszázezer ember osztozik a terheken.
Ja... és most olvastuk a legújabb statisztikát:jelenleg 699.998 ember van
börtönben, ami azt jelenti, hogy mindössze két emberre maradt minden munka:
Rám és Rád.
Cseszd meg!!! Te meg pont internetezel!

Méri a pálinkát. Aztán egyik
évben már bérel egy hold földet.
Az egy holdból lassan kettõ lesz,
majd négy, öt, tíz. Már be lehet
csukni a boltot is. Hogyne.
Hiszen már dolgozik a paraszt a
zsidó bérlõnek. Már nem csak
tíz hold felett uralkodik az „új
földesúr", hanem harminc,
ötven, száz vagy ötszáz hold
van mögötte. Már zergetollas
kalapot
hord
,
és
vadászruhában saját bricskájában jár be a városba. Ki
is keresztelkedett, esetleg
kacikás bajuszt növeszt. Úgy
még jobban hasonlít a magyar
földesúrra.
A lúdtalphoz nem nagyon illik a csizma, de azért azt is
ráerõszakolja a lábára. Zekét
vesz fel az egykori kaftán
helyett és olyan erélyes, mint
aki a földbõl nõtt ki. A paraszt
dolgozik, verejtékezik, a föld
terem,
kalászba
szökik
évenként az Isten áldása, az
aratók énekétõl hangos a határ
és a föld aranya - a zsidó
magtárába kerül. A zsidó bérlõ
teszi zsebre a pénzt. Azért van
már betétje sokezer pengõrõl,
azért hivatja meg vadászatra a
környék földesurait, hogy a

A Sátán
konferenciája
A megnyitó beszédében ezt mondta:
Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak istentiszteletre.
Nem tarthatjuk vissza õket attól, hogy
olvassák a Bibliájukat és hogy tudják az
igazságot. Még csak attól sem tarthatjuk
vissza õket, hogy egy bensõséges kapcsolatot alakítsanak ki a Megváltójukkal. Ha
egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük.
Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek
istentiszteleteikre, engedjétek, hogy magukhoz vegyék az úrvacsorát, de lopjátok el
az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük
arra, hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki
Jézus Krisztussal!
- Ezt akarom tenni. - mondta a Sátán.
Eltéríteni õket attól, hogy megragadják a
kapcsolatot a Megváltójukkal és fenntartsák
ezt az éltetõ kapcsolatot egész napon át!
- Hogyan tegyük ezt? -- kiabálták a démonjai.
- Kössétek le õket az élet mellékes dolgaival és találjatok ki számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok a gondolkodásukat - válaszolta.
- Kísértsétek õket arra, hogy költsenek,
költsenek, költsenek és kérjenek kölcsön,
kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön.
- Gyõzzétek meg a feleségeket, hogy
dolgozzanak hosszú órákat és a férjeket,
hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 1012 órát egy nap, így megengedhetik maguknak az üres életformát.
- Tartsátok vissza õket attól, hogy idõt
töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a családok
darabokra hullanak, hamarosan, az otthonaik többé nem lesznek biztonságos mene-

vadászat utáni nagy lakomán
pertut igyon a „kedves bátyámmal, öcsémmel". Mert az
összeköttetés mindig jó. A kapuk
megnyílnak a „földesúr" elõtt.
Módos magyar gazda lányára
veti a szemét. Vagy valami
városi kislány. Mindegy. Csak
keresztény legyen és magyar.
Hiszen õ is az. Mert kikeresztelkedett.
Egyik öreg tönkrement földbirtokos a keresztapja, akinek
kisebb „kölcsönöket" szokott
adni, „majd megadod" jelszóval... A felesége magyar lány,
aki beleszédült a birtokba,
akinek tetszett a zergetollas
kalap és a sokszáz hold föld. És
szerte az országban lekerülnek a
zsidó bérlõk kezébe a földek.
Egy keleti fajta szörnyû honfoglalása volt ez akkor amikor a
nyugati kikötõkbõl tízezerszám
vándoroltak ki a magyar
parasztok a brazíliai õserdõk, a
kanadai puszták felé. És ma?
Ma már leveheti a zergetollas
kalapot. Mert nem illik a sárgacsillaghoz."
(Összetartás)

Napjaink példányai
már valóban levetették a

dékek a munka nyomása alól!
- Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne
legyenek képesek meghallani azt a "halk,
szelíd hangot".
- Csábítsátok õket arra, hogy kapcsolják
be a rádiót vagy a magnót, amikor vezetnek... hogy hagyják bekapcsolva a tévét, videót, CD-lejátszót és a számítógépet az otthonaikban folyamatosan, és gondoskodjatok arról, hogy minden üzletben és étteremben a világon nem biblikus zenét játsszanak
folyamatosan. Ez majd bezsúfolódik az
agyukba és megtöri a kapcsolatot Krisztussal.
- Töltsétek fel a dohányzóasztalokat
magazinokkal és újságokkal. Nyomjátok
bele az agyukba a híreket 24 órán keresztül.
Törjetek be a vezetés perceibe hirdetõtáb-
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zergetollas kalapot, és
nem hordják a sárga csillagot sem. Birtokaikat
azonban - szép csendben
- azóta is vásárolják, bõvítik :

Veres János (MSZP): kb. 30 ha
föld (bevallottan)

Kapolyi László (MSZP): kb. 150
ha föld (bevallottan)

azt keresni. Ez jó hamar szétszakítja a családokat!
- Adj nekik télapót, hogy eltérítsd õket
attól, nehogy megtanítsák a gyerekeiknek a
karácsony igazi jelentését.
- Adj nekik húsvéti nyuszit, így nem
fognak beszélni az Õ feltámadásról és a bûn
és a halál feletti hatalmáról.
- Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek
arról, hogy hajszolják ott is túl magukat...
hogy kimerülten térjenek vissza.
- Tartsátok õket túl elfoglaltan ahhoz,
hogy kimenjenek a természetbe, és Isten teremtményeit csodálják.
- Küldd el õket inkább vidámparkokba!,
sporteseményekre, színdarabokra, koncertekre és moziba.
- Tartsátok õket elfoglaltan, elfoglaltan,
elfoglaltan! És amikor lelki találkozóra
mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak
távozni.
- Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen idejük keresni Jézus hatalmát. Így egy idõ után a saját erejükbõl fognak dolgozni, fel fogják áldozni
az egészségüket és a családjukat egy elég jó
cél érdekében.
- Mûködni fog! Mûködni fog!
Mekkora terv volt!
A démonok buzgón indultak teljesíteni
a megbízatásukat, hogy a keresztények minél kevesebb idõt hagyjanak Istenre és a
családjaikra szerte a világon, hogy a Feltámadás ünnepe a nyúl és tojás ünnepe legyen, és hogy minél kevesebb idejük maradjon arra, hogy meséljenek másoknak arról, hogy Jézus hatalma hogyan változtatta
meg az életüket. Azt hiszem, a kérdés az,
hogy sikeres volt-e a Sátán ebben a cselben.
Döntsd el te magad!

lákkal. Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat szeméttel, katalógusokkal, amikbõl online lehet rendelni, sorsolásos játékokkal és
mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és hiú
reménnyel.
- Tetessetek sovány, gyönyörû modelleket a magazinokba és a tévébe, hogy a férjek azt higgyék, hogy a külsõ szépség a fontos és aztán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel.
Az "elfoglalt" [angolul: busy] azt jelen- Tartsátok fáradtan a feleségeket oly- ti: S-átán R-abigája A-latt L-enni? [B-eing
annyira, hogy ne tudják éjjel szeretni a fér- U-nder S-atan's Y-oke]
jüket. Adjatok nekik fejfájást is! Ha nem
adják meg a férjüknek azt a szeretetet, amiForrás: Nemzeti Hírháló
re szüksége van, hamarosan máshol fogják

