KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSKÉNT FELKÉREM AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOT A MAGYAROKAT
PUSZTÍTÓ ORSZÁGLEIGÁZÁSI PROGRAMOK ALKOTMÁNYELLENESNEK NYILVÁNÍTÁSÁRA!
A MAGYARORSZÁGI KORMÁNYOK ÁLTAL FOLYTATOTT „100 ÉVES NÉPIRTÁSI PROGRAMOK”:
1./A HÍDFŐ Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.)
„Országhódítók” c. kiadványából: Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az
Alliance Israelitée felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S.
XII. fordítása szerint a következőket tartalmazta:
„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben
leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie,
mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel azon,
hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és
teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe
vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog
titeket. Erre a célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be
a pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből
kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összeget
áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek.”
2./ Nemrég egy izraeli tudós, nemzőképesség romlási nemzetközi statisztikákra hivatkozva előadta, hogy
2050-re a nyugati (köztük a magyar) férfiak nemzőképtelenségét várja, de ő állítólag még nem tudja az okát.
Pedig tudható. Ugyanis 1950-ben Nobel díjat kapott három biológus, akik hatásvizsgáló kísérletekkel
patkányoknál és embereknél is bebizonyították, hogy az étkezési kálium túladagolás és hiányos
konyhasópótlás életrövidítő és meddőség okozó hatású is. Mások kísérletei pedig azt igazolták, hogy a kosok
negyedik nemzedéke teljesen nemzőképtelen lett a kálisóval is műtrágyázott legelőn. Magyarországon kb.
1950 óta mérgezik a magyarokat a káliumműtrágyákkal és konyhasó helyett kálisóval sózással. Például az
interneten Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal legjobb étkezési sóként, BONSALT elnevezéssel ajánlott
patkányméreg kálisóval, a Nemzeti Stop Só Program, Menzareform és Chips-adó keretében. Miután
embernél kb. 100 év múlva, vagyis valóban 2050 körül várható a teljesen nemzőképtelen negyedik
nemzedék. Emiatt jelenleg is tragikus a meddőség. Kb. minden negyedik magyar nő hiába szeretne gyereket:
„Új meddőségi központ nyílt Budapesten
Magyarországon a gyermeket vállalni akaró párok 10-15 százaléka küzd meddőséggel, és ez az arány egyre
növekszik. Jelenleg kevés az őket kiszolgálni tudó hazai szakintézmény, a társadalombiztosító által
finanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál nem ritka a több éves várakozási idő. Várólista nélkül, a
legmodernebb technológiákkal, több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező szakorvosokkal és
szakdolgozókkal, barátságos környezetben kínál megoldásokat a meddőségi problémák kivizsgálása és
kezelése területén, a magánellátás keretei között, a nemrég nyílt új egészségügyi intézmény, a Reprosys
Termékenységi Központ.” Forrás: Vital Magazin, 2017. július-augusztus XIV. Évfolyam 6. szám, 32. oldal.
Tehát 1910-ben az Izraeliták Szövetsége 100 éves programként elrendelte Magyarország és Galícia teljes és
végleges leigázását, minden keresztény kifosztását, elűzését és jelenleg ezt hajtják végre. Mindegy melyik
olyan képviselőre vagy pártra szavaznánk választáskor, amelyik elhallgatta a nemzőképesség csökkenés fenti
mérgezési okát, a vízum nélkül itt tartózkodni engedett külföldi izraeliták ideszült gyermekeié lehet egész
Magyarország! Valamennyi jelenlegi politikai cirkusz erről, a lényegről történő, tudatos figyelem elterelés !
Kárelhárítási javaslat: A zsidó nép kényszerítse rá az őket fajirtásra, s a zsidó bírákat és tanúkat csalásra
felbiztató „mózesi és talmudi szervezeti működési szabályok” végleg hatályon kívül helyezésére a vezetőit!
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