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ÉSZREVÉTELKÉNT, AZ INGATLANKIÜRÍTÉSI ÉRDEKELTSÉGI HÁTTÉROKOKRÓL

A  magyarországi  jogvédő  szervezeteknek,  pártoknak,  országgyűléseknek  és
kormányoknak  az  a  "dolguk",  hogy  segítsenek  "kiüríteni"  a  magyar  ingatlanokat  az
országrabló  Alliance  Israelitee  program  és  a  Pozsgayról  elhíresztelt  megállapodás
keretében  vízummentesen  itt  lakni  engedett  környező  országi  és  izraeli  zsidók
betelepüléséhez.  A vörösiszap  katasztrófa  keltette  zűrzavar  közben  az  izraeli  cégek
"liberalizált  betelepülését"   engedélyezte  az  országgyűlés  és  kormány.  Azóta  az  itt
tartózkodó külföldi  izraeliták  az  ide  szül  gyerekeik  részére  bármit  felvásárolhatnak.  Az
Országgyűlés  mindehhez  mellőzte  a  külföldiek  betelepülésének  engedélyezéséhez
kötelező népszavazást. Utólag sem tudták megszavaztatni, hogy azt engedhessenek be,
akiket akarnak!

Ha mindez kiderül, lesz egy reaktorkatasztrófa (megjátszás), amiről az fog elterjedni, hogy
nem kellett volna a 4 szovjet reaktort 20 évvel tovább használni engedni annál, mint amire
(30  évre)  tervezték.  Vége  lesz  turizmusnak,  akik  arra  rendezkedtek  be,  nem  tudják
visszafizetni az erre felvett hiteleiket, az ő ingatlanaik is bankok kezére kerülnek. A világon,
a tervezett üzemidőben használt kb. 400 reaktorból eddig legalább 4-nél történt súlyos
baleset. Itt meg 4 lejárt üzemidejű reaktort kezdtek el további 20 évig használni. Kb. 4% a
katasztrófa gyakorisági valószínűség! 

2050 után nem lesz nemzőképes magyar, a káliummal műtrágyázott és kálisóval "ízpótolt"
élelmiszerekkel, a Nemzeti Stop Só Program, Menzareform, Chips adó gondoskodik róla.
(Az izraeli Haarec lap 2050-re jósolja a káliummérgezett országoknak élő "nyugati férfiak"
nemzőképtelenné torzulását, a magyarokét is.) 

A nemzetközi tudományos szabadalmaim szerinti Antirandom Biomonitoros hatás mérés
közvetlenül  is  megjeleníti  a  káliumműtrágyák  sejtmérgező,  életrövidítő  hatását.  Lásd:
www.tejfalussy.com, GTS-Antirandom rovat, Videó 8., 10., 61, és Email könyv 1., 58. és
101, valamint MEHNAM 1031. A káliummal műtrágyázás sejtmérgező hatását megjelenítő
mérés bárhol elvégezhető, csak egy fóliaházban berendezett multigradienses fitotron kell
hozzá,  az  általam  feltalált  Antirandom  software  szerinti  kezelési  elrendezéssel!
LEBUKTAK!!! 

Nem a „zsidókra” kell haragudni, ők csak betartják a rablógyilkosságra felbiztató mózesi és
talmudi törvényeiket. A hazaáruló országgyűlési ügynökeiket kell leleplezni és elliminálni!

Mellékletek: Alliance Israélite által közzétett országelrablási program és „Pozsgay Imre 
államminiszter izraeli megállapodása” 
(Kód: AllianceIsraeliteeFelhivas1910+PozsgayImre+SimonPerez)
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