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FIDESZ-KDNP BEINDÍTOTTA AZ ELADÓSÍTÓ 3. SOROZATHITELEZÉST
1. Kb. 50.000 magyar ingatlanát adósította el a Földművelési Minisztérium azzal,
hogy felbiztatta őket (a humusz előállítására képtelen) „humusztermelő giliszták”
bankhitelből felvásárlására. E csalásukat az én szabadalmazott méréseim leplezték le!
2. További kb. 2 millió magyart adósítottak el úgy, hogy a „Bankszövetség” a Magyar
Távirati Iroda segítségével olcsó devizahitel felvételére biztatta fel őket, s utána
sokszorosára emelték a kamatot. Közzétettük az interneten a hamis publikációjukat!
3. Miután kb. 60. éve ivartalanítják a magyarokat azzal, hogy felbiztatták őket,
hogy az ételeket konyhasó helyett kálisóval sózzák, s elhallgatják a kálisó Nobel díjas
kutatók által is bebizonyított életrövidítő és ivartalanító (patkányméreg) hatását, most
felbiztatják az ivartalanodott fiatalokat, vegyenek fel 10 millió Ft lakásvásárlási
hitelt, és mellé 10 millió Ft állami támogatást, úgy, hogy kötelezik magukat kettő
vagy több gyermek vállalására. Mi lesz, ha önhibájukon kívül nem lehet gyerekük?
Vissza kell fizetniük a 20 millió Ft-ot? Ha nem tudják visszafizetni elárverezik az
ingatlanukat, amivel a saját ráfordításaikat is elvesztik? Tudni kell, hogy ma már
szinte csak azok (főleg a kóser étkezésű) fiatalok képesek szaporodni, akiknek a
felmenőit sem mérgezték kálium túladagolással. Nemrég közzétették a hírt, hogy 153
spermadonornak jelentkező fiatalemberből már csak 3-nak a spermája felelt meg a
(csökkentett) követelményeknek! Kb. 1950 óta ivartalanítanak káliumtúladagolással.
Állatkísérlet szerint a hímbirkák 4. nemzedéke a káliummal műtrágyázott legelőn
terméketlen lett! A MENZÁK ma is kálisóval sózhatják az ételt konyhasó helyett!
A szaporodó képeseknek jól jön a 10+10 millió Ft. de a szaporodás képtelen fiatalok
hitelből vásárolt ingatlana árverési olcsó áron a 2010. december 10. óta „legalizáltan
letelepedő” izraeli és ukrán-orosz izraelitáké lesz. Ez a hitelezés fajirtásra alapozott
kiszámított ingatlan spekuláció, a (maffiaelit) Alliance Israelitée által 1910-ben
közzétett Magyarország elrablási 100 éves terv megvalósulása, lásd mellékletek!
Javaslat: A fiatalok ellenőrizzék a szaporodóképességüket, főként a spermiumsejtek
állapotát, mielőtt hitelt vesznek fel!
Verőce, 2017. 05. 27.
Jogos védelemként (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárítás keretében (Ptk.) Áder
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