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Teljes egészében sérti az alaptörvényt, hogy a magyarok figyelmét elterelő vörösiszap katasztrófa után,
2010. november 8-án, az országgyűlési képviselők többsége anélkül, hogy népszavazás feljogosította őket,
„liberalizálták” a nem magyar izraeliek ide betelepülését, és nemrég, az ukrán-orosz zsidók betelepülését is!
Nyilvánvaló, hogy az Európai Unió és Izrael vezetői zsidók Izraelből kvóta nélkül betelepülését liberalizáló
megállapodásának az országgyűlési képviselők által Magyarországon érvényesítéséhez a Kormánynak épp
úgy ki kellett volna kérnie előzetes népszavazás útján a magyar emberek felhatalmazását, ahogy a muszlim
bevándorlás megengedése tárgyában megkísérelték. Nemrég az orosz-ukrán nem magyar zsidók huzamos
ideig itt tartózkodását is „liberalizálták”, vagyis ezek is ide szülhetik a már „magyar” gyerekeiket!
Amióta zsidó bevándorlás pártiak vezérlik a magyarországi közigazgatást, mérgezőnek hazudhatják a tiszta
desztillált ivóvizet és a napi 5 grammnál több konyhasót. Sőt a korábbi ”kosher só” tiszta konyhasó helyett, a
patkányméreg kálisó BONSALT-ot „Star kosher tanúsítvánnyal” reklámozhatják egészségvédő étkezési
sóként, s a magyar emberek felé mérgezőnek hazudhatják a napi 5 grammnál több konyhasót, lásd internet!
Holott az infúziókkal, napi 3 liter desztillált vízzel, 27 gramm tiszta konyhasót optimális bejuttatni a vérbe.
Lásd SALSOL, SALSOLA és Ringer infúziók. A napi 3 liter Ringer infúzióban kálisó is van, de csak 0,9
gramm, 0,36 gramm káliummal. Ehhez képest 1950-ben Nobel díjat kapott 3 biológus kutató, akik
bebizonyították, konkrét konyhasó (nátrium-) és kálium dózis variációs hatáskísérleteikkel, patkányoknál és
embereknél is, hogy a szükségesnél sokkal kevesebb konyhasót és vagy sokkal több káliumot étkezéssel
bejuttatás rákkeltő, magas vérnyomás okozó, szívrontó, ivartalanító, életrövidítő hatású. Bizonyítja, hogy
tudatos fajirtás a mai „Stop Só (Menzareform) program”, ami gyerekeket és felnőtteket sem enged napi 5
grammnál több konyhasót pótolni, miközben a napi étkezéshez legalább 4,7 gramm káliumot ír elő. Tehát a
ténylegesen szükségesnél kb. ötször kevesebb konyhasót és kb. tízszer több káliumot kényszerítenek rá a
magyar emberekre. Ez a tényleges fő oka, hogy ma már termékenyítésre alkalmatlan a magyar férfiak
(többsége) spermája, pl. nemrég 153 spermadonornak jelentkezőből csak 3-nak volt megfelelő a spermája!
Az Európai Unió és Izrael (vezetői), „kereskedelmi megállapodásnak” nevezve, állapodtak meg abban, hogy
az Izrael-beli cégek szabadon betelepülhetnek bármely európai uniós országba (és viszont). A cégek vezetői
és alkalmazottaik is. Ezek európai uniós országokban szült gyerekei európai állampolgárok lehetnek. A
nevükre tehát akármi felvásárolható. Vagyis ház-, termőföld is. Mi más ez, mint az európai uniós országokra
rákényszerített korlátlan zsidó migráció? Mennyiben más ez, mint a „muszlim” migráció? Miért kisebb a
terrorveszély? Mikor helyezte Izrael állam hatályon kívül a vallásos zsidókat a többi vallás híveit kiirtásra
ítélő zsidó vallási előírásokat? Például ezt: „Irtsd ki őket, ne irgalmazz nekik, ne könyörülj rajtok, ne köss
velük szövetséget”, lásd „Ahogy a bálványimádókkal bánni kell” (5 Mózes 7/2.). A Talmud szerint a „Jézus
után tévelygőket”, vagyis a keresztényeket is bálványimádóként kell kezelni! Vagy például azt, hogy csak
zsidó ihat gyógyhatású esővizet (desztillált vizet), nem zsidók nem, lásd Talmud, Taanith 10 a. lap. Vagy azt,
hogy „csak hithű zsidó kaphat olyan ivóvizet és kenyeret, ami fenntartja a szaporodóképességét, kigyógyítja
a betegségekből és hosszú életet biztosít”. Lásd: 2 Mózes 23/20-33. Vagyis a tiszta desztillált ivóvizet és
tiszta konyhasóval kellően (azaz fiziológiás mértékben) sózott kenyeret, lásd Talmud Baba kamma 93 b. lap.
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