NYILVÁNOS KÉRDÉSEK A MAGYAROK VÉDŐJEKÉNT KAMPÁNYOLÓ SZÉL BERNADETTHEZ
Ezúton ismét megkérdezem Szél Bernadettet, az alábbi terrorista bűnügy kivizsgálójaként, azt is
javasolva, hogy az LMP által bérelt izraeli kampány menedzsert is nyilatkoztassák.
1./Az LMP és Ő miért nem lépett fel az ellen, hogy Pakson a csak 30 éves üzemeltetésre tervezett
4 szovjet atomreaktort 50 évig fogják használni? Tudják, hogy a világon eddig használt mintegy
400 reaktorból 4-nél történt súlyos katasztrófa, kb. minden 100.-nál. 1% a katasztrófa gyakoriság.
Itt meg 4 db szovjet reaktort használhatnak a 30 helyett 50 évig?
2./A másik, amit ezúton újra megkérdezek tőle: Az LMP és Ő miért nem lépett fel az ellen, hogy a
konyhasó helyett patkányméreg kálisót árusítanak? Étkezési sóként, Izrael állami Star kosher
tanúsítványos BONSALT-ként. Az élettani szükséglet tízszeresénél több étkezési kálium pótlást és
ötödannyi konyhasó pótlás optimálisként előíró "Nemzeti Stop Só Program, Menzareform és Chips
adó", s egy ezt megengedő hamis WHO állásfoglalás és szabványmódosítás fedezetében. Holott
1950-ben Nobel díjat kaptak a kutatók, akik patkányoknál és embereknél, konkrét hatás
mérésekkel, bebizonyították az élelmiszerek káliummal műtrágyázással és kálisóval ételízesítéssel
mérgezőre növelt káliumtartalma nemzőképesség rontó, életrövidítő, vagyis fajirtó hatását. Izraeli
tudós szerint (Haarec) 2050-től nem lesz nemzőképes nyugati férfi. A káliummal mérgezés az
általa is eltitkolt tényleges oka. A kosok negyedik nemzedéke nemzőképtelen lett a káliummal
műtrágyázott legelőn. Ehhez embernél kb. 100 év szükséges. 1950 óta folytatják a nyugati
országokban, Magyarországon is, a mérgező káliummal műtrágyázást és ételízesítést. Azért, hogy
végleg kipusztítsák a magyarságot??
A fenti két kérdésre ismét nem válaszolás azt jelenti, hogy:
1./ Az LMP és Szél Bernadett az Izraeliták Szövetsége által 1910-ben meghirdetett Galícia és
Magyarország leigázási tervet segíti megvalósítani?
2./Ha észbe kap a magyar nép és fellép a mérgeztetői ellen, akkor lesz egy „csernobil-szerű”
katasztrófa, amiről elhíresztelhető,, hogy a csak 30 évre tervezett reaktorokat 50 évig használni
akaró magyarok ostobasága okozta?
Mellékelem az Izraeliták Szövetsége által közzétett 100 éves rablógyilkossági programot:
„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 t őkései erre a
célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb id ő alatt elérhessétek.”
(A HÍDFŐ Baráti Köre, Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A,
„Országhódítók” c. kiadványából idézve. Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám).
A hatásmérési bizonyítékokat lásd a www tejfalussy com honlapon (GTS-és MEHNAM rovat,
Email-könyv 1., 58., és 101. és Videó, 8., 10. és 61.)
Nem a „zsidó népet”, hanem az Izraeliták Szövetségét is uraló terroristákat kell hibáztatni!
(Kód: SzelBernadett-180405email2)
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