GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)

Hungarian
Homeless Army
(“Magyar Hajléktalan Hadsereg”)
Igazsággal viselj háborút!
(MNH-LH119)
Forrás: http://hunveerfarkas.blogspot.hu/2012/03/
hungarian-homeless-army.html*
(*A “hunveerfarkas.blogspot.com”-blogot azóta
már eltávolította a hatalom!!!)
***

– 2. –

(folytatás az elõzõ lapszámból)
Ne jöjjenek többet, mert ezek még most is vannak és mindenre képesek!
Maguk is haljanak meg inkább, minthogy élve a
kezükbe kerüljenek, harcoljanak!
Isten Magukkal és vigyázzanak nagyon, ezek
nem emberek!”
(..........)
(Kapcsoló fontos információ!
Álcázott megsemmisítõ és koncentrációs tábor a
fõváros határában!
“Halálos Veszélyben!”fényképes dokumentum,
MNH doc.)
AKI A MÚLTBÓL NEM TANUL, ARRA
ÍTÉLTETIK, HOGY ÚJRA ÁTÉLJE AZT!
A kommunista, bolsevik, marxista, kapitalista
csak fedõkifejezés(!), ami mindig zsidót takar!
A magyar haza- és nemzetárulás zsidóapáról
zsidófiúra száll, mint köztiszteletben álló és rendkívül jó megélhetést biztosító “foglalkozás”!
A zsidók mindig(!) árulói voltak nemzetünknek!
Most is azok, mert a bûnben fogant múlt itt él
velünk!
“Megfigyelni, beszéltetni, cselekedtetni!”
Lilliputi - de a semminél több - fegyveres erõinket most ugyanezen magyargyûlölõ faj képviselõi
irányítják, személyüket és archetípusaikat bárki
megszemlélheti az interneten!
Zsidók (és zsidócigányok) irányítják a hadseregünket, rendõrségünket, gazdaságunkat és parlamentünket, elvétve talán ha
van közöttük egy-két jellemtelen agymosott és szûklátókörû
fehérfajú zsidócsahos is, de õk
a legrosszabbak...
Õk emberségük és emberi
fajuk, magyarságunk szégyenei...
(Sajnos nem kaptam engedélyt az MNH Ügyeletes Parancsnokságától, hogy tételesen(!), névre és címre szólóan
közzétegyem a “Magyar Hadsereg” zsidótisztjeinek névsorát, rangját, beosztását, azonban ez a lényegen mit sem változtatna...)
Nemzetünk teste a zsidópestistõl szenved és kínlódik!
Kórokozói már mindenütt ott vannak, de leginkább a fejben és a szemben, gátolva, ködösítve tisztánlátásunkat és önvédelmi életesélyeinket!
Nemzetünk kar(d)ja ernyedten csüng, mert vakon nem látja gonosz és alattomos ellenségét, mert
az nem engedi, hogy meglássuk õt eredendõ valójában!
“Az emberi arc mögé bújik és mosolyog, együttérzésérõl biztosít és olykor szánakozik is, de ha letépnénk viasz-szerû arcát, mögötte egy nyáladzó és
undorító haszonlesõ lárvát találnánk, mely csak
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embernek álcázza lényét(!), hogy ezen keresztül
EZT AZ ÁRULÁST TARTÓSÍTJA, SZOLközénk férkõzve pusztítson el bennünket!”
GÁLJA A MOSTANI TEHETETLEN, MAGYARTLANÍTOTT, MAGYARNAK HAZUEz a zsidóság igazi arca, amit mindig(!) leplezni DOTT NEMZETIDEGEN “PROFIN GYÁVA
és rejtegetni kell, mert nem voltak õk emberek so- KATONASÁGUNK”!
hasem, csak lélek nélküli biológiai paraziták!
EZÉRT NEM KELL IDE LÁTHATÓAN IZAz emberi arc csak a munkaruhájuk, a beszivár- RAELI KATONASÁG, VAN ERRE ITT HAZAgási technikájuk része, ahogyan a született megját- ÁRULÓ, SZÉGYENTELEN MAGYAR IS
szó és szerepjátszó képességük is, amelyeket mint ELÉG!”
eszközöket(!) felhasználva elõre megfontolt és ártó
szándékkal éltek vissza mások
Hungarian
Homeless
emberségével!
Army...
Az igazi és tényleges maSzennyes irományuk a Cion
gyar hadsereg katonái nem a
“Bölcsek” Jegyzõkönyve (erelaktanyákban települnek és
deti elnevezéssel “Tiltott Kenem járnak egyenruhában,
zek”), a Talmud nevû elmebenem kapnak szállást és élelteg-gyûlölködõ és gonoszságra
met, sem orvosi ellátást, vagy
nevelõ viselkedési tankönyvük,
bármit, ami könnyítené nehéz
valamint a teljesen átírt lélekés fájószívû életüket!
mérgezõ biblia (a szó jelentése:
Fegyvereiket olykor önmakönyv)...
guk ellen fordítják, kiábrándulva honfitársaikból, emberSokszor
elgondolkozom
társaikból, és bizony sokszor
azon, hogy vajon honfitársaim miért nem tanultak a saját hitvány jellemû zsidókorcs gyermekeikbõl,
meg látni?
feleségükbõl is...
Miért nem tudnak felismerni, tapasztalni és neBizonyíthatóan az elzsidósodott házasságban
met mondani?
élõk számára a “magyar hazafiság” válóok(!), mert
Miért kell megfelelniük önmaguk(!) elpusztítá- a zsidó házastárs nem bírja megérteni és elviselni(!)
sának, féregizmusból?!
párja “érthetetlen és haszontalan felháborodását”,
mivelhogy az gátolja(!) a saját jólétének minõségét,
Valamikor azt kívántam, hogy tanuljam meg harácsolását!
észrevenni az élet összefüggéseit és belátni a dolAzonban sokan még így is, szinte minden terügok mögé...
leten és az élet minden mozzanatában helytállva,
Mondták, hogy vigyázzak, hogy mit kívánok! állandóan harcolva hitükért és meggyõzõdésükért
Most már ezt is értem!
folytatják a küzdelmüket!
Nagyon nehéz megmagyarázni a “vakoknak”,
hogy mi az, hogy látni, hogyan lehetséges az, hogy
Õk nemzetünk valódi Harci Kutyái, kik magáõk nem azt látják, amit én?!
nyosan kóborolnak az erdõszéleken, tanyákon és a
városok betondzsungelében, lelkükben a mardosó
Pedig a válasz végtelenül egyszerû:
kínnal, tenni a szeretett hazájukért!
NEM A SZEMÜNKKEL KELL LÁTNI, AZT
Vannak közöttük elüldözött és kényszerleszerelBECSAPHATJÁK!
tetett katonák, rendõrök, szinte bármilyen foglalkoA LELKÜNKKEL, SZÍVÜNKKEL KELL zás képviselõi, fiatalok, középkorúak és öregek is,
AZT MEGTANULNUNK, A FÉREGNEK E FÖ- de egy a közös bennük; emberek maradtak az emLÖTT MÁR NINCS HATALMA!
bertelenné váló, zsidófertõzött magyar hazánkban!
A HARCOS-SZERETET ÖSSZEKÖT MINKET, EMBEREKET!
ÕK NEM HUNYÁSZKODTAK MEG AZ ENA MEGTÉVESZTÉS ELLENSZERE A TÖ- NIVALÓÉRT, MINT A BAROMFIAK!
RETLEN HIT ÉS A SORSVÁLLALÁS!
Nem jutalmazzák õket, hanem szinte büntetik
“HARCOLJ, VAGY MENEKÜLJ!”
hazafiasságuk, kitartó hûségük miatt.
Õket nem léptetik elõ “hûségük és becsületük,
A zsidóság ezt az üzenetet szolgálati éveik” jutalmaként a zsidók, hanem saját
küldte az országban még létezõ zsidófertõzött családjuk gúnyolódik rajtuk, haszmagyarságnak, amikor a határokat nálják ki és élnek vissza született emberségükkel,
ennek érdekében felnyitotta!
felelõsségükkel, “szeretet rabszolgának” használva
Sokan meghunyászkodtak és õket a saját kényelmük és kiszolgálásuk állandó
beletörõdtek ebbe, azt hitték - ha fenntartása érdekében...
hitték egyáltalán -, hogy ez tényleg
Mert a zsidóvér rohasztó hatását sokan nem látmegtörténhet, ez a szabadságnak ják meg saját párjukban és az így született közös
álcázott kiûzetés, szétszóratás a vi- (korcs) gyermekükben, hanem csak megérzik azt(!)
lágban, hontalanul, hazátlanul...
szeretet nélküli magányosságukban.
Sokan önként és dalolva futottak meg, mert hazájukat semmire
Sok nõ is van közöttük, kik bátrabbak, hûségesem tartották.
sebbek és kitartóbbak sok egyenruhás, csak megélSorsuk megtapasztalni azokat az élettõl kapott hetési “szerzõdéses” katonánknál, kik a fáradságot
pofonokat, amiket számkivetettként kell megszen- sem veszik arra, hogy a tükörbe nézve legalább
vedniük undorító hûtlenségük miatt!
egyszer õszintén leköpjék magukat...
“Az árulás bekövetkezett, mert Magyarország
Ezzel egy kicsit talán bizonyítva azt, hogy mégvezetése nem magyar kezekben volt!”
sem talpnyalói és fizetett segítõi nemzetünk kivéreztetésének, mint a valamikori magyar katonai haMegtörtént, mert saját megválasztott(?!) haza- gyományaink legundorítóbb, legostobább és legáruló vezetõink adtak el minket harc és ellenállás szánalmasabb lóagyú leszármazottai!
nélkül, ugyanis nem a beszélt nyelv számít, hanem
Katonának lenni nem foglalkozás, hanem hivamindig a faj, ami mögötte áll!
tás!
És a mi politikusaink kezdettõl fogva csak zsiHol vannak itt és most elhivatottak nemzetünk
dók és cigányok, illetve ezek keverékei(!) lehettek, dolgában?!
mert a magyar állami vezetést, gyakorlatilag 1945óta teljesen magyartalanították!
(befejezõ rész: következõ lapszámunkban!)
A nevünkben bitorolták a hatalmat, de ellenünk!
Forrás: www.nemzetihirhalo.hu

