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!!!)
***

– 3. –

(folytatás az elõzõ lapszámból)
(Khadafi ezredes - volt líbiai miniszterelnök - tiszttársaival vértelenül vette át a hatalmat, amikor a zsidók
próbáltak beférkõzni a legfelsõbb hatalmi vezetésbe!
Származását tekintve õ saját magát(!) egy “kabarfi”- “avarfi” -, egyik valamikori magyar(!) néptörzs leszármazottjának tekintette, harci erényein keresztül.
Õ tudta mi az, hogy magyarság, sokunkkal ellentétben...
Országa lakossága alatta jólétben és óriási kedvezményekkel élhetett, elindította a tudás útján fiataljaikat,
ingyenes orvosi ellátást biztosított, és aki tovább tanult,
ingyen(!) házat is kaphatott, ha tudását az országa szolgálatába állította...
A nemzetközi zsidóság nem nézhette tétlenül a
számára hasznot nem hozó(!) zsidóellenes(!) politikust,
a rendelkezésére álló nemzetközi cionista hírközlésen
keresztül végül kikezdte, és polgárháborút szítva fellázította ellene az ország tényleges (zsidó)csõcselékeit...
Khadafinak mint embernek voltak ugyan hibái, de
hazaszeretetéhez és katonai erényeihez kétség sem férhetett.
Ezt közülünk hány mostani “magyar” katonatiszt
merné saját magáról elmondani?!)
Vannak, akik égbe-földbe menekülve feladják, belehalnak élhetetlen világunkba, önnön kezükkel vetnek
véget életüknek, annak az életnek, ami a zsidóuralom
alatt számukra embertelen és megalázó!
(A patkányok kedvenc elfoglaltsága az ellehetetlenítés, megalázás és kigúnyolás...)
A patkánytársadalom csak a patkányok részére élhetõ, viszont õk élnek is gátlástalanul, virulnak és rágcsálják is nemzetünk “egészséges és nagyon tápláló”
gyümölcseit, elmebeteg és pofátlanul hivalkodó reklámjaik tanulsága szerint! Ebben ugyanis csak zsidók(!) zabálnak!
“Ki egy kardért mindenrõl lemondani, és morzsákból megélni nem tud, annak nincs küldetése az igazságnak dolgában!”
(Prohászka Ottokár)
Csak a Szellem és a kõ a maradandó!
A Szellem csodálatos dolog, de birtoklásához és
magasztos kegyéhez meg kell tisztulnunk, és fel kell
emelkednünk abból a posványból, amit most nagyszerûnek és követendõnek állítanak be ennek csatornaminõségû híresztelõi...
Nem fejlõdésben vagyunk ugyanis, hanem elkorcsosulásban és elembertelenedésben!
Technikai világunk szemfényvesztõ tündöklése valójában nem más, mint elvesztett emberi képességeink
pótlása mesterséges eszközökkel, melyek nem idõtállóak és közel sem tökéletesek, viszont simán függésbe
hoznak minket a birtoklásán, üzemelésén keresztül!
A Hazugság és Becstelenség Korában élünk, ez
csak a csatornapatkányok számára lehet fejlõdés, kik
kimerészkedtek a Fényre és attól megrészegülve Istennek képzelik magukat.
Ezt õk evolúciónak hívják, mert visszatekintve förtelmes életükre és történelmükre, állati ösztöneikre mert magukból következtették ezt ki -, bizonyítva látják, hogy mekkorát is fejlõdtek!
Ez azonban nem fejlõdés volt, hanem az emberiséghez való dörgölõdzésen keresztüli megtévesztés, becsapás és álhumanizmus, melyért a tényleges emberiség vérrel, nagyon sok és felesleges vérrel fizetett!
Ez a vérszívók evolúciója volt és nem az emberisé-
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zonyíthatóvá váltak!
gé, ki ezáltal önnön magát fertõzte meg!
Sorsuk eldõlt, de mivel “ráérzéssel” nem rendelkezAz ember tökéletesnek és nagyszerûnek született,
feltéve(!), ha betartja annak törvényeit és a törhetetlen nek, errõl tudomást nem szerezhetnek!
hitén keresztül(!) képes ellenállni a gonoszság csábítáAkiket szánok, azok a szerencsétlen kevertek, kik
sának és hízelgésének!
magukban hordozzák a zsidóság hitvány szeretet nélSemmi idõtállót nem építettünk és semmi idõtállót küli anyagiasságát, a cigányok erkölcstelen ösztönélenem cselekedtünk, hacsak a szeméthegyek és radioak- tét, és ezen a fertõn keresztül nem láthatják meg azt az
egyetlen kiutat(!), amelyért küzdeniük és szenvedniük
tív sugárzás tényét nem tekintjük annak!
A patkányvilág kóborló és haszonlesõ egyedei útju- kellene mindenáron és mindhalálig!
kat bejárva felismerték és rájöttek arAz MNH katonái, Harci Kutyái,
ra a tényre, hogy a magyarság az emha kell meghalnak Hazájukért és emberiség alapnépessége és bölcsõje, a
beri magyarságukért...
földi emberi kultúra megteremtõje és
A Magyar Katonai Hagyomávalamikori elterjesztõje!
nyok, magasztos Hazaszeretetünk leEzt a bölcsõt kell most szétrágniuk
téteményesei azok a névtelen nõk és
és telefialniuk “dicsõségük” érdekéférfiak, kik csendes magyar hûséggel
ben, megkevertetni hitvány cigány- és
zokszó nélkül, éhezve és fázva, lelzsidóvérrel, hogy ne szellemre és mokükben töretlenül szolgálják azt az
rálra, erkölcsre, hanem legalább kinéegyetlen célt, amiért egyáltalán emzetre elnyomják e két faj szemmel is
berként élni érdemes;
látható típusjegyeit.
A zsigány, az “új ember” már kiVÁLLALNI SORSKÖZÖSSÉküszöböli az erkölcsi és morális
GÜKET MAGYARSÁGUKKAL!
összeférhetetlenséget a fajzsidóval,
mert az már egyáltalán nincs is neki,
MERJ TE IS MAGYAR LENNI,
ezért rabszolgásítható és tömeges méESKÜD A HAZÁNAK SZÓL,
retekben tenyészthetõ!
NEM A ZSIDÓKNAK!
A zsigány mint “evolúciós csúcs(A zsidóság nem más, mint kezeteljesítmény” nem ellenfele, mint az a
bátor, eszes, okos, hõsies fehérember,
letlen elkorcsosulás, fajmutáció,
kit legyõzni valójában sohasem tudott!
HMD-kór, amely örökölhetõ és a felelõtlen nemi keveA fajzsidó, mint az állatokat - magát Istennek kép- redés útján átadható és elterjeszthetõ! Ne hallgass az
zelve - keverteti az emberiséget, pároztatja és korcso- Emberileg Kiüresedettekre, nem a gonosz elmebetegek
sítja megszerzett rideg tudása és embertelen gonoszsá- joga az élet irányítása!)
ga felhasználásával!
Mi a részünkrõl mindent elkövetünk, hogy beleA fajzsidó az általa megvetett igazi embereket le- sulykoljuk az emberekbe - a még arra nyitottakba és
gyõzni soha és semmilyen körülmény között nem tud- gondolkozókba -, hogy nem kell így élnünk, hanem köta, ezért egyetlen választása maradt félelmében: meg- telességünk tenni a saját érdekünkben, mert jogunk van
rontani fajában az emberiséget!
magyarként élni a saját földünkön, bolygónkon!
Nem szabad engedni a lelki, szellemi és testi terrorEmlékezzünk, de most az igazságra!
nak, melyet különféle alattomos eszközökkel erõltetDózsa György hõsies lázadása a zsidó(!) Szapolyai nek ránk!
János fõúr(!) túlkapásai ellen.
Fiatalok és középkorúak, most már az életeteket és
(Igen, már akkor is, mert fokozatosan rágták bele jövõtöket lopják el!
magukat a nemzettestünkbe!)
Ember patkányként élni nem tud, megpróbálhatja,
Szadista perverz megkínzása és megöletése nem de menni nem fog!
jellemzõ magyar emberre, vagy katonára!
Nem is õk tették, hanem úgy, ahogyan most is(!),
MAGYAR ÉNEK 1919-ben
cigányokkal végeztették el a piszkos munkát!
(Teljes terjedelmében most nem közöljük le,
Igen, a zsidó és cigány mindig párban jár, “kultúrá- csak az ide kapcsolódó III-IV. szakaszt.)
juk és erkölcsük” teljesen egy szinten van!
Magyar embert nem találtak ilyen aljasságra, de a
- Istenem, tudd meg, hogy nem akarok élni,
hitvány cigány még örült is, hogy egy “gádzsót”(maCsak magyar földön és csak magyarul!
gyart) hivatalosan és büntetlenül még jól meg is kínozHa bûn, hogy lelket nem tudok cserélni,
hat!
Jobb is, ha szárnyam már most a porba hull;
Korabeli leírások szerint õk röhögve, még a tehetetDe ezt a lelket itt hagyom örökbe
len nép sírva nézte végig jószívû és hõs vezetõjének
S ez ott vijjog majd Kárpát Havasán,
gyalázatos kínhalálát!
És belesírom minden õsi rögbe
Gondoljunk bele a zsidófertõzött, vérszegény és
El innen zsidók,- ez az én Hazám!
fonnyadt, visszeres agyunkkal, a mostani “nagy nemzetmentõ” politikusaink közül hányan tartanának ki
- És leszek szégyen és leszek gyalázat,
magyarságuk mellett egy izzó vastrónon?!
S ott égek majd minden homlokon,
(Különös tekintettel arra, hogy közülük egy sem
S mint bujdosó gyász, az én szép Hazámat,
magyar!)
A Jóistentõl visszazokogom;
És megfújom majd Hitem harsonáit,
A földi emberiségnek azonban vannak garanciái
Hogy tesz még Isten gyönyörû csodát itt;
fennmaradása és faji tisztaságának õrzése, megmaradáBölcsõvé lesz minden ravatal!
sa érdekében!
Havas Kárpátoktól a kéklõ Adriáig,
A Bölcsõt õrzik!
Egy ország lesz itt, egyetlen s magyar!”
Ez a Bölcsõ a Kárpát-medence, az Emberiség Kár(Sajó Sándor emlékére)
páthazája!
Az idõk folyamán történtek már próbálkozások az
A MI VALLÁSUNK AZ IGAZSÁG KIMONDÁIgazi Ember ellen, de “Az Ember” ezt mindig legyõz- SA!
te!
Most is le fogja gyõzni, méghozzá dicsõséggel!
AZ IGAZSÁG FÉNYE, HA CSELEKVõ BÁTORMár a Nap sem csak süt, hanem éget, kiégeti a gazt, SÁGGAL PÁROSUL, AKÁR EGY NAP ALATT(!)
a gaz embereket!
IS MEGVÁLTOZTATHATJA A VILÁGUNKAT,
EGYETLEN NAP ALATT IS, CSAK HINNÜNK
ATTÓL TARTOK, HOGY ELLENSÉGEINK KELLENE BENNE VÉGRE...
KÖZÜL EGY SEM FOG ÉLVE KIMENEKÜLNI A
BÁTORSÁG, KERESD AZ UTAT HOZZÁNK,
KÁRPÁT-MEDENCE HALÁLOS SZORÍTÁSBÓL... NINCS MÁS VÁLASZTÁSOD!(53-10!)
SZABADSÁGHARCOS ZÁSZLÓINK FELIRAAlattomos gonoszságuktól, öntelt gõgösségüktõl TA VOLT EZ; ÉLNI VAGY HALNI!
vezérelve túlságosan messzire merészkedtek!
MNH-LH119
Nem ismerik és nem ismerhették fel az Élet Alapvetõ Törvényeit, nekibátorodtak és felfedték igazi célForrás: www.nemzetihirhalo.hu
jaikat, melyek kozmikus méretekben(!) is láthatóvá, bi-

