Hírek, politika, gazdaság
Heller Ágnes aljas
hazugsága
Wikipédia: Heller Ágnes (Budapest, 1929. május 12.-)
Széchenyi-díjas filozófus, esztéta, egyetemi tanár, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagja. Fehér Ferenc filozófus
felesége. Az elsõ férje Hermann István volt.
Kutatási területe az etika, az esztétika, a történet- és kultúrfilozófia, valamint a filozófiai antropológia kérdései. A Budapesti Iskola egyik jelentõs személyisége.
Zsidó származású polgári családban született. A szigorodó
zsidótörvények ellehetetlenítették a család életét, 15 éves korában már jöttek a deportálások, számos családtagját, barátját elveszítette, az ösztönei és a véletlenek folytán menekült
meg. A második világháború után Magyarországon is visszavonták a zsidótörvényeket, Heller Ágnes felsõfokú tanulmányokat folytatott a budapesti egyetemen magyar-filozófia szakon 1947-1951-ig. 1951-ben nyert magyar-filozófia szakos középiskolai tanári oklevelet. (...)
Aljas hazudozása Brüsszelben:
http://www.youtube.com/watch?v=IGt_YTsBDgs

Üzenet
Heller Ágnesnek
Mottó:
„Ha egy nemzet eltûri, hogy leköpjék, az rá is szárad, a
nyoma pedig tovább rombol! Mert átkozott a hazugság minden
perce és hangja, végül átkot von magára a hazug maga is.“
(L.K.)
Kerestem a Bruxelles-ben elhangzott szavaiban egyetlen
igaz betût, lehet, sok millió keresztény magyarral együtt nekem sem sikerült, pedig többször is szántam idõt rá türelmesen végighallgatni.
S ahogy a gyomrom a torkomhoz közelített, újra az orromban éreztem a könnygáz aljas szagát, és a fülemben ott doboltak a lövések, és a mellettem futó hátán a gumibot tompa
puffanását hallottam ismét, a gyûlölettõl fûtött magyarokat
gyalázó állatias ordítások felrémlettek, nos akkor elfogyott a türelem.
Heller Ágnes aljas hazugsága:
„H
http://www.youtube.com/watch?v=IGt_YTsBDgs
Az idézett elhangzottakkal szemben egyetlen betû sem felelt meg a
valóságnak, amit 2006 õszérõl Heller Ágnes állított.
Budapesten akkor könnygázzal
árasztották el a várost. Harci lovak
patkóinak csattogása, vérebek megvadított és magyarok ellen uszított hörgésig feszített ugatása, és karlapok suhogásának hangjától reszketett a fegyvertelen, ártatlan magyar. Gumibot csattogása idején százak térdeltek a Magyar Rádió udvarán és kínoztak utcán, fogdában megalázó módon parancsnokaik tudtával, beleegyezésével, utasítására a rendõrök-fegyõrök ártatlan keresztény magyarokat, tekintett nélkül nemre, korra. És igen, szemeket lõttek ki embernek látszó, nemmagyarul hangot kiadó brutális vegyületek. Kerámiabetétes
gumilövedéket alkalmaztak fejmagasságban, célzottan a tömegbe lõve-lövetve. Magyar zászlóra tapostak!
Ez az az élõ valóság, amit akkor az emlékezni összegyûlt
magyarok átéltek!
Heller Ágnes!
Maga hazudik! Maga rágalmazott sok százezer becsületes, megemlékezõ, keresztény magyar embert!
Heller Ágnes!
Maga minden szólási szabadságával visszaél!
„Ha nem tetszik, itt is lehet hagyni minket! El is lehet menni! Tessék, itt lehet hagyni ezt az országot! Tessék!“. Ugye ismerõs szavak?
Heller Ágnes!
Akkor, a rengeteg helyszíni filmfelvétel és megszámlálhatatlan fényképfelvétel ellenére egy Gergényi Péter nevû, embernek látszó kopasz figura is állította élõ egyenesben a vipera használatát, leesettnek hazudta az azonosító jeleket.
Maga, Heller Ágnes, telehazudja a világot. Azt reméli, ha
mondogatják még hatvan évig talán igaz is lehet?
Nem, Heller Ágnes! Ezt mindörökre hazugság marad, úgy
ahogy elhangzott, és ami elhangzott a maga szájából országvilág elõtt.
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Maga, Heller Ágnes, gyalázta a magyarságot, gyalázta mondata sem felel meg a valóságnak? Szerintem ez a dolgok
MAGYARORSZÁGot, gyalázta 1956 emlétermészetes menete egy bolsevista és
két.
„melegszívû“ gyilkos által filozófussá oktaNincs itt helye többé! Takarodjon innen
tott, kettõs mércéjû boszorkány esetén.
nagyon messzire! Többé ne beszéljen maVajon mi lehet az oka, ennek a bátor
gyarul!
hazudozásnak?
2006. október 24.-tõl, 2006. október 23.
az a nap, amit soha, sehol, senki magyar el
Hiszen nem vonta õket senki felelõsnem felejthet, és meg nem bocsájthat.
ségre a bolsevik diktatúra bukását követõMert a végén még elvárják a heller ágneen. Ezzel lovat adtak alájuk és a beérkezõ
sek, hogy az ártatlan, fegyvertelenül tiltakotestvéri tõkés récék pedig vidáman repzó keresztény magyarok kérjenek bocsánakedték õket körbe, amint a levegõben sutot.
hantak. Tíz centivel a föld felett. Hiszen ha
két lábon járnának a földön, akkor annak is
NEM! EBBÕL ELÉG VOLT!
örülnének, hogy nem volt semmilyen feleELÉG VOLT A HAZUGSÁGÖZÖNBÕL!
lõsségre vonás! Ja, hogy 2006-ban Heller Ágnes állításával
ELÉG VOLT ABBÓL, HOGY ILYEN ALAKOK BÁRHOL MÉG szemben tele fújták az én arcomat is könnygázzal, s alig tudMOST IS NYILVÁNOSAN MEGSZÓLALHATNAK!
tam kimenekülni a lovasroham elõl? Valószínûleg Ágnes
NINCS HELYE TÖBBÉ HAZUGSÁGNAK SEM ITTHON, SEM asszony anyanyelvén beszélgettek azok a viperával felfegyverA VILÁGBAN!
kezett állatok is, akiknek leesett az azonosító jelvényük. Akik
Ferencváros, 2011. március 5.
„véletlenül“ belerúgtak mindenkibe, akivel a pesti utcán találLengyel Károly koztak, s a levadászó fegyverek sem véletlenül okoztak olyan
Forrás: Nemzet Hírháló komoly sérüléseket, hiszen bosszút kellett állni 1956 gyönyörû tisztaságú szabadságharcáért, sõt az aljas profizmussal
gerjesztett antiszemitizmus elmaradásáért, illetve a Rákosi
pajtás, no meg véres kezû társaik elzavarásáért! Ez egy törzsi
bosszú volt, nem más.
Emiatt kellett a megkínozni, megalázni, térdepeltetni a Rádió udvarán olyan sok embert. Célzott lövésekkel okozni komoly testi sérüléseket, a nemzeti zászlónk megtaposásával és
jólismert gonoszságukkal, embertelenül kitervelt kínzásokkal
és megfélemlítéssel okoztak lelki traumákat nekünk, akik nem
hódoltunk be.
Nekik persze nem kunszt telehazudni a világot, hiszen kapElõrebocsátom, hogy szerintem a teljes pályázati rend- nak rá lehetõséget a médiavilág tulajdonosaitól, akik valószíszerrel van baj, s nem csak a filozófusok „maszatolásaival“. nûleg a szûkebb vagy tágabb rokonság okán segítenek. Nekik
Az, hogy egy sor „európai filozófus“ tiltakozik a vizsgálat ellen, meg lehet szólalni ott, ahol más nem kaphat lehetõséget.
Ha már ennyire nagyokat tud hazudni Ágnes asszony, akaz megmutatja azt, hogy mekkora a szolidaritás a balliberális
manipulátorok oldalán. A technológiai kérdésektõl igen távol kor nézzük „Petru Görényit“, aki soha nem látott viperát. Miálló pályázatoknak ókori filozófiát tárgyaló munkái, persze nem lyen érdekes, szinte szóról szóra ezt hazudta õ is: a rendõrök
az én kompetenciámba tartoznak, s ezzel foglalkozzon a nyo- nem kínoztak meg senkit, mindez csupán fikció, nincs vipera,
mozó ügyészség. Én most csak a rikácsolást kifogásolnám. mutasson egyet, stb. Persze õk, valószínûleg rokonok is lehetKi kellett kapcsolnom a televíziót, mert nem bírtam a mi- nek, hiszen olyan rosszul látnak, hogy 16 komoly gerincsérünapi „angol“ nyelvezetû rikácsot! A sö- lést, 14 szemkilövést, 39 nyak illetve ugyanennyi fejlövést
prût nem a ruhatárban hagyó vé- nem láttak meg akkor, sõt azóta sem szereztek róla tudonasszony, nemcsak pályázati pénzt sí- mást, pedig már bírósági ítéletek is születtek. Összesen 134
bol állítólag, hanem a 2006-ban velem súlyos sérülés történt ekkor, s egy sérült esetében már tízmilis megtörtént tényt: ténylegesen ta- lió feletti vagyoni kártérítés megítélésen vagyunk túl. 2006.
gad! Arcátlanul! A szeme sem rebben, október 23-át nem szabad elfelejtenünk, mert 247 bírói ítéletúgy hazudik! Ezúttal nem magyarul és bõl, ahol szabadságvesztésekre ítéltek, utóbb még ez a terronem ivritül hazudik, mint a vízfolyás, ha- rista állam is kénytelen volt elismerni, hogy legalább 243
nem angolul. Ilyenkor kezdem sajnálni a esetben törvénytelen volt az ítélet. Az viszont, hogy a filozótisztességes zsidókat, akik ismerik az fusok ellen folyó vizsgálatnak mi lesz a vége, az Ágnes
igazságot és lehajtott fejjel szégyenkez- asszony ordas hazugságának a tükrében nem is érdekes. „A
nek az erkölcsileg lerobbant némber pénzek mentek valamire“ - hangsúlyozta, hozzátéve: a leadómiatt. Én persze sokakkal ellentétben zott összegek maradéka pedig olyan fiataloknak, illetve pályaezen, nem is csodálkozom. Mert mikor kezdõ tudósoknak adott valamiféle megélhetési lehetõséget,
is zavarta a valóság ezeket a kiválasztottság mítosz-söprûjén akiknek nem volt munkája. A népszabadságban például az ellovagoló sátánfajzatokat és boszorkányokat? Mikor nem vá- lenük folyó vizsgálatot politikai ellehetetlenítésnek tünteti fel:
daskodtak ahelyett, hogy magukba néztek volna? Mikor tudott „Én például liberális filozófusként szerepelek a cikkben“ igazat mondani az utóbbi évtizedekben egy marxistából „át- hangsúlyozta. Majd közölte, hogy: „senkit nem érdekel, hogy
változott“ polgári filozófus? De szegények mit is tanulhattak Nietzschérõl, Lukácsról vagy Heideggerrõl mit gondolok vagy
mást az egykori közoktatásügyi népbiztostól, Lukács (Lõwin- írok, a lényeg, hogy nem szeretem Orbán Viktort“.
Daniel Cohn-Bendit miért támogatja a sipákoló hazugot?
ger) Györgytõl? Aki „közoktatásként“ 1919-ben radikális szex
A „Dany le Rouge“, vagyis „vörös Dany“ becenevet kapta,
elõadásokkal kezdte. Mindent megtett az ifjúság erkölcseinek
és a családok szétrombolása, valamint az egyház és a konzer- amikor javasolta a francia trikolór helyett a vörös zászló haszvatív értékek megsemmisítése érdekében. De nemcsak mar- nálatát a francia államnak. Hihetetlen arcátlansága azért is
xista, hanem ártatlan civilekkel végzõ gyilkos is volt a tanár úr! feltûnõ, mert német állampolgárként hangzottak el a zászló
Ráadásul „marxistaként“ soha nem tagadta meg zsidó hitét, megváltoztatással kapcsolatos javaslatai. Nyilatkozata szes a Vörös Hadsereg politikai biztosaként pl. Poroszlón csupán rint: „Marxista és anarchista vagyok“. Abból, hogy az 1968-as
nyolc embert lövetett fõbe, majd az összerabolt értékeivel csehszlovákiai szovjet beavatkozást támogatta, világos lehet
külföldre lógott. 1923-tól a frankfurti iskola marxista célját a mindenki számára, hogy a fenti nyilatkozata nem csak a felfentiek figyelembevételével fogalmazta meg a három alapító: hajtás, vagy a médiaszereplés okán hangzott el. Ráadásul
Lukács, Marcuse, Adorno. Innen kerültek ki a legelvetemül- még a de Gaulle-kormány elleni erõszakos diáktüntetések
tebb, kriptokommunisták, akik sok szempontból segítették a egyik vezetõ figurája is lett, majd 1968 október 21.-én kiutanácizmus fajelméletének kialakulását. Pl. a fajok keveredésé- sították Franciaországból. Frankfurtban csatlakozott a német
nek hátrányairól szóló elmélet, amely a zsidó vallás alapjaiból anarchistákhoz, s 2002 óta az EU parlament zöld frakciójának
indult ki. A frankfurti iskola ragaszkodott a freudi pszichoana- társelnöke. Ezek után szerintem világos az a származási vonal,
lízis és a pszichológiai kondicionálás technikáihoz, s az ún. ahonnan a szellemi kapcsolat létre jöhetett a mi kis rikácsoló
„kulturális marxizmus“ lett a végtermék. Lukács 1967-ben is- boszorkányunk, és a sátánfajzat „vörös Dany“ között.
Szép kis társaság ücsörög ott Brüsszelben, az Unió székmét belépett az MSZMP-be, s tanítványai között Kiss János
(SZDSZ), Bence György és Radnóti Sándor is megtalálható házában. Ezektõl vára a szerencsétlen európai nemzetek (kevolt. Ebbõl a szép nihilbõl szalajtották tehát Ágnes asszonyt, vésszámú) tisztességes képviselõje a jövõ megoldásait?
Mi pedig némán tûrjük ezt? Mikor fogunk már kezet,
aki a „lukács-lõwinger“ féle filozófia fölé emelkedett, s bizony
néha meglepõ módon leplezte le a mélyszegénység helyzetét, hogy az utolsó boszorkányt is eltávolíthassuk a területrõl. S
a teljesen „állam szocialista“ Magyarországon. Érdekes, a elmondhassuk végre, hogy: boszorkányok pedig nincsenek!
Szeged,2011-03-05
gyurcsányista szocializmus ellen viszont nem akart fellépni.
Bene Gábor S.
Mi is a meglepõ tehát abban, hogy Ágnes asszony egyetlen
Forrás: Nemzet Hírháló

Egy Heller nevû
boszorkány
rikácsolt
a televízióban?
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