
Kriegsberichter 
 

Životy dnešnej generácie sú veľmi výrazne ovplyvnené televíziou. Sionisti ,ktorí 
vládnu našim národom, prirodzene, vlastnia alebo riadia aj televízne stanice a 
spoločnosti. Televízia je pre nich najlepšou zbraňou na ovládnutie mysle Nežidov. Od 
spravodajských kanálov ako ABC, CBS alebo NBC až po zábavné stanice ako Sky 
alebo MTV. Sionisti ich pomocou chrlia elektronické vlny úpadku a deštrukcie, ktoré 
po sebe zanechávajú dôverčivých divákov alebo inak povedané, zdegenerované 
ľudské mysle - "poslušných občanov" nového kozmopolitného, svetového poriadku.  
 
Doteraz mali ZOG v rukách virtuálny monopol, televízor bol správne opísaný ako 
"Elektronický Žid" ,niečo sa deje a nie je to iba rušenie ich propagandistických vĺn 
,ale dokonca prielom elektronickej opony ZOG. KRIEGSBERICHTER je tu ! 

  

 
Pomenovaný podľa nebojácnych spravodajcov Tretej Ríše, pôsobí tento video 
magazín ako dnešní KRIEGSBERICHTERI besniacej rasovej vojny. Učiaci sa trikom 
obchodu od nášho nepriateľa, video virtuóz Jäsä otočil túto mocnú propagandistickú 
zbraň proti jej pôvodným tvorcom.  
 
V nemilosrdných rytmoch White Power rock´n´rollu ,vám Kriegsberichter ponúka 
novinky a pohľady ozajstného mládežníckeho odporu - posledných z rodu Árijských 
berserkerov: Národno-Socialistických politických vojakov, NS gladiátorov z COMBAT 
18, Árijského Skinheadského hnutia a z hudobnej White Pride scény. Tam kde sa 
predtým odporní židia a preslávení negri vznášali na televíznych vlnách, teraz vládnu 



hrdinovia Bieleho Odporu. Kriegsberichter vniesol život a nový význam do takmer 
mŕtveho stroja NS propagandy. Váš televízor bude oslobodený v mene Árijskej Sily ! 
Kriegsberichter vol.6 je na ceste!!!  
 
Vyhlásenie redakcie: Zaujímame sa viac o šírenie nášho politického odkazu ako o 
vyprázdňovanie vašej peňaženky. Podporujeme ľudí ,ktorí kopírujú naše videá a 
dávajú ich zadarmo svojim priateľom. Ľudia ,ktorí naše videá kopírujú a predávajú 
pre vlastný profit a bohatstvo nie sú nič viac než obyčajná spodina. Prestaňte 
profitovať na tvrdej práci iných ľudí !  
 
Všetkých 5 dielov video magazínu Kriegsberichter si môžete objednať na adrese: 

 
NS88 Videos 

P.O.BOX 835966 
Richardson, Texas 

75083 USA 
 

www.ns88.com 
www.kriegsberichter.com 

www.ainaskin.com  

 


