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A MARIHUÁNA
Újra ölt a vadkender!

Hitler fogyasztott marihuánát

Rettegnek az édesanyák
A Marihuánamaffia

Pestist terjeszt a marihuána

Keresztényüldözések a fû nevében

És további borzalmak..
1. oldal

HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK
A 20. században a marihuána miatt halt
meg a legtöbb ember.
Riasztó megállapításokra jutott a múlt századi halálozási
statisztikákat elemezve a Brit Demográfiai Társaság. A
társaság hivatalos lapjában, a Modern Demográfusban
közzétett tanulmány szerint egyértelmûen bizonyítható,
hogy a marihuána tehetõ felelõssé a legtöbb halálesetért,
ami a 20. században történt. A marihuána okozta károk jóval
meghaladják a heroin, a csernobili katasztrófa és a
Asszuáni-gát építése által okozot összesített kárt. A kutatók
a statisztikai adatokat újravizsgálva tömegesen bukkantak
tévesen diagnosztizált és nyilvántartott halálesetekre,
amelyek hátterében valójában a marihuánafogyasztás állt.
Ilyenek voltak sok esetben a közlelkedési balesetek,
különösen a repülõgépszerencsérlenségek, a rákos
megbetegedések, a herointúladagolások, és a családon
belül elkövetett gyilkosságok is. Általánosságban
elmondhatjuk, hogy az erõszakos gyilkosságok mintegy 7075% a kannabisz-szívásnak, és ennek a beteg kultusznak
„köszönhetõ”.

A marihuána évtizedekre visszavetheti a
jelenleg futó ûrkutatási projekteket.
Erkölcsi katasztrófa és teljes összeomlás fenyeget a
2. oldal

csillagász szakmában. A világhatalmak csillagászati
kutatóintézeteiben és laboratóriumaiban dolgozók között
olyan szinten terjed a kenderfogyasztás, ami mára a
legalapvetõbb feladatok megoldásának képtelenségéhez
vezet. Így gondot okoz a NASA mérnökeinek, hogy pontos
számítási eredményekre jussanak, ráadásul ez egyre
kevésbé aggasztja õket. Ugyanilyen hírek szivárogtak ki az
orosz és a kínai ûrközpontot illetõen is. A kormányok
tehetetlenül szemlélik az eseményeket, mert a
szakembereket nem tudják pótolni, leszoktatásuk pedig
lehetetlennek bizonyul, míg az eltávolított alacsonyabb
beosztásúak helyére érkezõ munkatársak átlag egy hét alatt
erõs függõkké válnak.

Újdonságok a nyelvészeti kutatásban
Köztudott, hogy hazánk a marihuána szó etimológiai
eredetének kutatására kapta eddig a legnagyobb
támogatást az Európai Uniótól. Ebben a munkában hozott
áttorést, mikor több éves elõkészítõ munka után néhány
hónapja kiemelték a Kõrösbõl azt az aranytáblát, ami
egycsapásra felfedte a hunok eddig ismeretlen nyelvét. A
tábla feliratait az Elte Nyelvészeti Tanszékének immár 5 éve
kutató marihuána csoport munkatársai ekkor végre
gyakorlatilag is munkához láthattak, megvizsgálták a táblát
és belõle megállapította, hogy a hunok egy, a szemükben
borzasztó félelmetes szellemvilági lényt
Mar
Hunnánának.hívták. Innen már pofonegyszerû volt a
megoldás, hiszen a szó egyértelmûen mezopo3. oldal

támiai eredetû, amit az idõszámításunk elõtt 3. évezredben
szkíta és magyar testvéreikkel Uruk környékén
nomadizálgató hunok megõriztek az évezredek során. A szó
negatív jelentésének oka pedig, hogy ezek a szentmultú,
istensámán népek éppen a Kis városából terjedõ,
marihuána növényt imádó szekta ellenségeskedései miatt
hagyták el a sumér- akkád õsi lakhelyet. E szekta gyûlölt és
rettegett Istenét hívták Mar Unnán-nak (más átírásokban:
maar unna), aki maga is gyakran megjelent a rejtélyes
csoport vallási ünnepein.

A kenderpiaci helyzet okozhatta a
gazdasági válságot
Gazdasági szakértõk körében egyre elterjedtebb az a
nézet, miszerint a kaotikus marihuána piac zavarta meg a
gazdaságot és a legfrissebb jelentések szerint a hitelpiacot
is ez rázhatta meg alapjaiban A folyamat több szakaszban
játszódott le, míg a mai jól ismert krízis kialakult. A
magas hitelezési kockázattal járó, magas kamatú, rövid
lejáratú, rossz hitelek tömeges bedõlése kétségtelen, hogy
a dealer szektorból indult ki.Továbbá a marihuánaültetvények által elfoglalt hatalmas termõterület olyannyira
visszaszorította a hagyományos gabonaféléket, hogy ez
komoly élelmezési problémát okozott szerte a világon, és
éhséglázadásokat robbantott ki a harmadik világ
országaiban. A piaci folyamatokat az is megzavarta, hogy mi
közben a marihuána a legtöbb országban tiltott szer,
addig a járulékos fogyasztási cikkek piaca teljesen legális.
4. oldal
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A megfejtés az ördög magyarországi
helytartójának nevét tartalmazza.

függõleges
1 a helyes válasz a marihuána legalizálására
2 a szájüregben érintkezik a kenderfüsttel
3 ilyen a szmóker körme
4 népszerû, hosszú, drogoscigi papír
5 kínai elnök, aki nem legalizálta a füvet
8 ezt csinálja a füves a börtönben
10 “Hosszú spangli, rövid ... ” - Kádár János
eltitkolt, híres mondása a ‘70-es évekbõl
11 heroinnal a fû, mindig együtt ...
12 biztosan ismer ilyen gazdát minden füves
14 megfelelõ hajviselet a drogellenesség
kifejezésére

vízszintes
1 ezt mondják azok a lovagok, akik azt mondják
3 régen fûfogyasztó boszorkányok megszólíítása
4 minden fûfogyasztó erkölcsileg ilyen
4,5 ópiumos álmáról ismert divatos õsanyánk
6 náci félkatonai joint kör
7 fûfüggõ, ír terrorszervezet
9 a marihuána szlengjévé korcsosított “zöld”
szavunk
10,5 szarakodik, szívogat
13 intézmény, ami lassú és megbízhatatlan, mint
egy füves
15 pénzügyi fogalom, ami fontos a függõnek
16 ami a pálinkának az illat, az a
marihuánának a ...

Bizonyítható az összefüggés a
marihuánafogyasztás és a mélytengeri
atomrobbantások közt.
Újabb szörnyû tények láttak napvilágot. A tudósok a kenderszármazékok európai fogyasztási adatait összevetették
az óceánok alatti atomenergia kísérletekkel, és megdöbbentõ eredményre jutottak. Mint az a mellékelt grafikonon is
egyértelmûen látható nyilvánvaló összefüggés mutatkozik
a mért adatok közt. Az illegális kenderszármazékok fogyasztásának növekedése maga után vonja a kísérleti atomrobbantások számának növekedését. És mint tudjuk, a statisztikák soha sem hazudnak.

víz alatti atomkísérletek száma
kenderfogyasztás Európában
6. oldal
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Korreláció a kenderfogyasztás és az atomkísérletek közt

Ó, hogy útálom én...
Ó, hogy útálom én a füveseket
kedvességük mögött annyi aljas csokitábla,
el se hiszem
Majd a Pista az, elvenné tõlük,
az hétszentségisten!
Mint kárbaveszett tagjai hazánknak
vörös szemmel vihorásznak,
kedvességükben bambán félreértnek
és van pofájuk neked adni fele lángos!
Ez a generáció csúnyán ráfázott,
sosem érti meg az igaz szabadságom,
Beszívott nevetésük megborsóztat nagyon
míg magam csendben összepisilom.
Kisfröccs Piroska hajléktalan verse

A marihuána áldozatainak fenntartott temetõ Spanyolországban.
7. oldal

AZ ELSÕ CIGITÕL

Éva elsõ szál cigije.

Éva a testét árulja, hogy
anyaghoz jusson.

Áron elsõ szál cigije.

Áron a testét árulja, hogy
anyaghoz jusson.
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A SÍRIG

Évát a kannabisz egy
terrorista brigádba kergeti.

Áront a kannabisz egy
terrorista brigádba kergeti.

Éva gusztustalan mutáns
állatka lesz.

Áron habcsókemberré
válik.

Minden füves így végzi. Ugye te nem akarsz így járni?
Hagyd abba a füvezést, még ma!
9. oldal

A nagy leleplezések sorozatban ezúttal:
az igazság

Juhász Péterrõl.

Kicsoda is valójában
a Kendermag Egyesület elnöke?
Juhász tipikus pédája a hazáját rombadöntõ, csak
saját érdekeit nézõ, karrierista modern embernek.
Részvétlen a magyarság valós problémái iránt,
kimondatlanul bár, de megtagadja a Turult, bõrszíne
alapján sem igazi õsmagyar, gyönyörû szkíta arcélét
már elcsúfította a kenderszívokra jellemzõ néger beütés.
Nevét érdemtelenül bitorolja, õsei soha sem juhászkodtak,
b a n k á r o k v o l t a k é s v o l t k ö z t ü k e g y h ó h é r.
Juhász múltja tele van sötét foltokkal, 1951-tõl 68-ig
3/3-as elhárítótisztként dolgozott a Belügyminisztériumban.
A ‘68-as soproni hippiégetések egyik fõ szervezõje.
1969-tõl 82-ig a rakétaleszerelési programokat lassító
bizottság tagjaként mûködött. Hatalmas végkielégítését új,
költséges hobbijára, a repülõgépeltérítésre költötte. Több
száz halott szárad terrorista lelkén. A következõ években
visszavonult, csak az általa elkövetett bûnesetek kapcsán
hallunk róla(LSD-t csempészett az ívóvíz-hálózatba),
valószínûleg ekkor dolgozta ki ördögi tervét, és fejlesztette
ki teljesen újszerû, gonosz drogját, a pszeudomarihuána
rabszolga-szteroidot. A ‘90-es években fõként a tibeti
forradalmi törekvések leverésében játszott kulcsszerepet.
Tibet ellenese tevékenységen elismeréséül Pekingben
utcát neveztek el róla, közvetlen Mao sírja mellett.

10. oldal

Köztudott, hogy az alkoholista Juhász,
ahelyett, hogy összeterelné a nyájat, egymásnak ugrasztja
a fiatalokat, és EU-s pályázati pénzekbõl gazdagszik meg.

Képek Juhász P. életébõl:
‘85-ben terroristaként és a ‘90-es évek elején a
rabszolga-szteroid feltalálása közben.

A legnagyobb húzása a már évek óta nemzetközi
maffiatevékenységet folytató Juhásznak, hogy évekkel
ezelõtt, mikor hazánkban nõvekedni kezdett a marihuána
iránti igény, hazatért és a fogyasztókat megzavarva
marihuánaként, egy arra külsõleg nagyon hasonlító,
de annál jóval veszélyeseb úgynevezett rabszolgaszteroidot terjesztett el itthon. Az elsõ használat a fiatalok
nagy részét a szer rabjává tette és az agyuk mélyére
kódolta, hogy kritika nélkül kövessék Péter parancsait.
A leírtakat természetesen nem lehet bizonyítani, de úgyis
elhiszitek. És retteghettek amiatt, hogy vajon Péter mire
akarja felhasználni a magához láncolt tömegeket.
11. oldal

Kulturális ajánló
A VII. kerületi Nyolc Turul kultúrház
ezévi programja:
minden nap 11 órakor filmvetítés: Egy cigitõl a sírig.
Egy átlagos marihuánafogyasztó szenvedései.
amerikai dokumentumfilm ‘283
minden nap 16 órától dr. Harmadik Baszileusz
Istentáltos elõadása. Minden héten a téma: Emese
ópiumszívó álmától a honfoglalásig. Kenderellenes
fordulat a VIII. századi magyar nemzetségfõk között Zéró tolerancia az Álmos vezette kenderpárti lázadókkal
szemben.

Theodor Malevics
Miért utálom a marihuánát?
akril, vászon 600x470cm
Guggenheim múzeum, New York
13. oldal

BEST OF

ANTIKANNABISZ
Ossian

Sörivó vagyok, szívjon füvet más!

Speak
Let marihuana death

100 Folk Celsius
Nem igaz barát a cigimanó

6. ker. Csank Tibor Ált. Isk. leánykórusa
A fû miatt nem tudok tanulni.

xxxSlapshotxxx
My friends neversmoke marihuana

Enya
Úgyis el vagyok szállva, nem kell a fû

Björk
Túl hideg van a szíváshoz

Tokyo Hotel
Nem érdekel a fû,
ezt a számot se azért írtam

Michael Jackson
Nem fogom meg utánad a cigid

A debreceni Rókus templom
apologita gyülekezete
Isten az én könnyûdrogom

Megjelent, és már kapható a boltokban a nyár
nagy slágere, a BEST OF ANTIKANNABISZ
fantasztikus válogatás CD!
Állítsuk meg a járványt!
Harcolj a zenével a marihuána ellen,
hallgass te is kenderellenes zenéket!
14. oldal

Gyanakszik, hogy füvet szív gyermeke? Rendelje meg a Easy shop
legújabb termékét az Electric Grass
Measure 2010-et már most! A készülék nagy százalékos biztonsággal
kimutatja gyermeke marihuána foBármit csinálhatsz a testemmel, gyasztását, sõt annak pusztán szánfél gramm fûért! Könyörgöm hívj! dékát is! Most csak 179000 forint!
Házhoz megyek, bármikor, bárhová. “Easy shop”
“Egy füves lány”

Eladó 0,8gramm nedves, poros,
(gyakorlatilag sáros) kenderszármazék, magokkal együtt. Ez most
nem olyan erõs, de jövõ hónapban
lesz majd jobb is. Általában Csepelen vagy a Parlamentnél lógok.
Csak csörgess meg, majd visszahívlak. Max. 5 perc, és ott vagyok!
“Nem cukros, füves bácsi”

Belvárosi 3 szobás, világos lakás
kiadó, bútorozottan, erkéllyel,
alacsony rezsivel 25000 forintért.
Kannabiszfüggõk kíméljenek!

Könnyûdrog fogyasztással szerzett szemkarikák ingyen elvihetõk!
Csak párosával!
“Abbahagyom, mert már alig látok”

Belvárosi nyilvános WC-k takarítására keresünk megbízható munkaerõt.
A napi 12 órás önkéntes munka nem
kíván külön végzettséget. Marihuána
fogyasztók kérjük ne jelentkezzenek.
“Igényes munkakörnyezet”

Szokj le a fûrõl SMS-ben!

“Tisztességes polgárember”

06-90-695-333
A hívás díja 400Ft+ÁFA(rohadt Bajnai)

MAGYARÁZKODÁS
Ezt a kiadványt nem a készítõi írták, továbbá nem azzal a célzattal
jelentetik meg, hogy bárkit is a marihuána fogyasztás felhagyására,
vagy akár csak az elfogyasztott mennyiség mérséklésére
sarkalljanak.
Ezért a lap kézbevételével az olvasó önkéntesen és automatikusan,
közjegyzõ jelenlétében* vállalja, hogy nem csak az Igazság
kiolvasását követõen, hanem az elkövetkezendõ 4 évben
sem hagyja abba a fûszívást!
*Kérjük keresse meg a legközelebbi közjegyzõt és
fizesse ki az ilyenkor szokásos díjjakat.

15. oldal

„Beszívnak, és összefirkálják a falakat.”
Bojár Iván András, a Szeretem Budapestet! Mozgalom elnöke
„...Igyál!”
Részlet, Bánk Bán, Bordal
Én továbbra is úgy gondolom, hogy a marihuána fogyasztók
gyermekeit ki kell juttatnunk az országból!”
Dr. Czeizel Endre
„És mint büszke sas repül várfal felett az alkony, úgy pusztul
hófehér lépteink nyomán a fû, sarjad a búza.”
Vona Gábor, a Jobbik elnöke
„B**d szájba a k***a anyádat, g**i drogos!”
Jószélfújása blogbejegyzése
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ÁG

A sorozat következõ számai:

A KÁVÉ

A HEROIN
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