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Megjelent Jásdi Kiss Imre HATODIK PECSÉT

Pitkin, 2013 július 08 hétfQ - 18:02:33

Megjelent Jásdi Kiss Imre HATODIK PECSÉT címq könyve! Pseink tudása most már a miénk!

A könyvvel a Polgári Jogokat Pártolók Egyesületét 5200 forinttal támogatóknak tudjuk köszönetünket kifejezni.

A felajánlás postai utánvétellel is megoldható. Plusz postaköltség!

Megrendelés

Forrás: http://hunpjp.com/news.php?readmore=276

A honlap tartalma szervesen a könyvhöz tartozik.

BUTÍTÓIPAR

A büntetQ. és a betegségipar virágzása csakis egy olyan ostoba társadalomba lehetséges, amelyik eltartja, sQt felnéz a
fosztogatóira és fehérköpenyes gyilkosaira. Ezt a közeget a butítóipar állítja elQ. Szent István gondoskodott róla,
hogy örökre megértsük, a nyugati társadalomba beilleszkedésünkhöz a kultúra elveszítésén keresztül vezet az
út. A vallás megtette a magáét, olyan képtelenségeket vitt be a tömegek agyába, hogy a közterületekre kiakasztott
hulla-szimbólum megváltotta az én bqneimet, mert én bqnösnek születtem. Aztán jött egy rövid, olvasással töltött
idQ, ami gondolkodásra serkentette a tömeget, ezért változtatni kellett az oktatás módján. Sikerrel állított elQ a
butítóipar olyan generációt, amelyiknek nincsen szövegértelmezési képessége. Az olvasás értelmetlenné vállt.
A látott képpel operáló televízió lépett a vallási sötétség helyébe. A teremtés dogmái nem különböznek a
reklámok diktálta élet ideológiától. MindkettQ távol áll az ember valódi lététQl, mindkettQ az emberen kívülre helyezi
az erkölcsi értékrendet. A megváltás párhuzamos a nyomor-határon tengQdQ részletre vásárolt autójával. Mindkét
eset eléréséhez kell a tekintélyelvekre épült világlátás. Óvodában kell kezdeni az agy satnyítását, mert az
értelmes kérdésekre adott értelmes válaszok maguktól rávezetnék az embert a valóságra. Szén-víz-nap
körforgás eredményei, és élvezQi vagyunk. Ember és ember között nincs különbség ebbQl a szempontból, tehát
a bio-kémiai lét okán termelQdQ javak mindenkit egyformán illetnek, nincs értelme a piaci értékrendnek. Hogy ezt ne
lássuk át, ne tudjunk egyéni döntést hozni a saját sorsunkról, el kell hinnünk, hogy csakis társadalomban vagyunk
képesek élni. Ez a társadalom csakis egy vezetQvel mqködhet, és csakis a pénz szabályozhatja. Ennek cáfolata az a
történelmi bizonyítéksor, amit a
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tár fel. Er-birodalmi nemzetek évmilliókig dolgoztak közösen a jégközi korok tudásának összegzésén, gyakorlatba
illesztésén. Butítóiparunk célkitqzése mutat rá az elkövetQre. A keresztény vallás és az oktatás mögött is
ugyanaz a nemzet áll.
Ez a nemzet az egyetlen amelyik saját állítása szerint sem vett részt Gea építésében. Psi tudásunkat történelem
elQttinek nevezi. Oknélkülinek tekinti a hatalmas monolitokat, vallási hókuszpókuszokkal elfoglalta templomainkat, amik a

Hunszkíta Rádió
http://tempohirek.hunszkita.com/news.php?item.967
Oldal 2/2

vízszabályozó és vízvédelmi rendszer részei. Lassan, feltqnés nélkül fosztotta meg az embert az ivóvizétQl. A
3B korában a büntetQ, a betegség, és a butítóipar együttesen fejtik ki hatásukat. A nemzetírtás mindenütt az állam
felügyelete alatt történik. Az állami mqködést a pénzen keresztül a zsidóság szabályozza. Népességi
arányváltozások a vízzel, a vízbQl készülQ gáz-energia területeken látványosak. A KAZEin eljárással szabályozott
területek, az osztható vizekkel ISTERekkel vannak összefüggésben. Szóösszetételben Kazahistán. A zsidóság
eredetével, annak folyamatos változásaival ráláthatunk a területszerzési szándék valódi okára.
A Kazár miért turullal árasztó, megtudható a könyvbQl.

Jásdi Kiss Imre

Magamra nézve nem tekintem kötelezQnek az Psi tudás tagadását, sQt döntésem értelmében azszerint élek.

