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(nyerostrategia180515)

A FIDESZ-KDNP a "nem izraeliták" idemigrálása elleni gyűlöletkampánnyal nyert választást 2018. április 8án, s a "nem liberalizáltan" bejönni próbáló migránsokat kirekesztő kerítéssel. Közben "liberalizálták" nagy
számú idegen izraelita betelepülését, amire nem volt joguk, nem jogosította fel rá őket előzetes népszavazás.
Alkotmánysértést követ(ett) el az Országgyűlés a magyarokkal ellenséges külföldi izraeliták betelepülésével!
A FIDESZ KDNP többségű Országgyűlés 2010-ben engedélyezte, hogy akárhány izraeli cég "liberalizáltan"
betelepülhessen Magyarországra, akárhány izraelita cégtulajdonossal és munkavállalóval. Nemrég azt is
engedélyezték, hogy vízum nélkül Magyarországra jöjjön akárhány izraeli és ukrán izraelita. Ezek mindent
felvásárolhatnak maguknak és/vagy ide szült gyerekeiknek, megvalósítva a következő országrablási terveket:
1./Az Alliance Israélite (Izraeliták Szövetsége) 1910-ben közzétett hosszú távú, "százéves" tervét, ami szerint
minden magyart leigázva, ill. kiűzve, az izraeliták teljesen el kell birtokolják Magyarországot (és Galíciát).
2./Pozsgay Imre államminiszternek a Szent Korona lapban 1990-ben közzétett, az izraeli vezetés felé tett
(állítólagos?) ígéretét, ami szerint kb. 1 millió ukrán-orosz zsidó is szabadon ide települhet Magyarországra.
3./ A Simon Perez izraeli elnök által nyíltan hangoztatott, "Izrael felvásárolja Magyarországot is" programot.
4./Az alábbi "helycsinálási tervet": Az élettanilag optimálisnál tízszer több káliumot és ötödénél kevesebb
konyhasót tartalmazó reformkonyhás élelmiszerekkel végleg nemzőképtelenné mérgezik a magyar férfiakat.
Élelmiszer törvényben engedélyezték, hogy tiszta konyhasó helyett, "étkezési gyógysóként", mérgező kálisót
árusítsanak (lásd: Redi só, BONSALT, Bonosal, Vivega, Sara Lee, stb.). Milliárdokat költenek a Nemzeti
Stop Só, Menzareform, Chips-adó reklámozására, hogy életrövidítő és nemzőképesség rontó káliumtúladagolással és életveszélyesen hiányos konyhasó pótlással "öngyilkolásra" felbiztathassák a magyarokat.
A sokváltozós Antirandom biológiai hatás vizsgáló méréseink egyértelmű eredményei alapján, lásd
mellékletek, minden nyugati országban betiltható a káliummal mérgezően műtrágyázás és ételízesítés, mert
tiltott vegyi fegyver használat. Akkor is, ha a mérgezést WHO-s és Európai Uniós "tudósok" is bűnpártolják!
A nem izraelita migráns betelepítési ellenségkép helyett a kálisóval fajirtókat betelepítők ellenségképe kell. A
mérgező kálisóval ingatlanszerzési bűncselekmény bebizonyítása felülírhatja a muszlimok betelepítése elleni
propagandát. Megvan hozzá a megfelelő bizonyíték: A méréstudományi nemzetközi szabadalmaim szerinti
Antirandom Biomonitoros biológiai hatás mérés. Ugyanis közvetlenül láthatóvá tette a túladagolt kálium
sejtmérgező hatását. Megjelenítette, hogy a káliumos műtrágyákkal a talajba, s a talajból a növények sejtjei
közötti víztérbe bejutó, vízben oldott többletkálium hatására a növényi sejtek elvesztik az aszály (a stressz)
elleni védekező képességüket, s a foszfor, nitrogén stb. egyéb anyagokhoz alkalmazkodó képességüket is. A
növényi, állati és emberi sejteknél is gyilkos hatású a káliumtúladagolás! Lelepleztük a kormány egyetemi és
akadémiai hamis szakértői csalását, azt, hogy eltitkolták a kálium mérgező hatásait leleplező biológiai hatás
mérési eredményeket, ill. szembe hazudták. A nemzetközi műtrágya felhasználási statisztikák szerint a keleti
népeket nem mérgezték káliummal. Kínában és az iszlám országokban nem, ill. alig használtak, a nitrogén és
foszfor műtrágyákhoz képest, káliumműtrágyát. Ezért lehetnek 2050-ben is nemzőképesek a "keleti férfiak".
Egy izraeli kutató szerint 2050 után csak a keleti férfiak lesznek nemzőképesek, a nyugatiak nem (Haarec).
Tehát tudhatják az ingatlanspekulánsok, hogy a Menzareformmal kipusztított magyarok "megüresedett
ingatlanait" majd ingyen, vagy igen olcsó áron megszerezhetik. Ez az valódi fő oka a migráns invázióknak!
Valamennyi nyugati nép létérdeke a vegyi fegyverként használt káliummal ingatlanrablások leállítása!
Meg kell szüntetni a fajirtással ingatlanszerzésre spekuláló betelepülés engedélyezés "legalizálását"!!!
Melléklet-1: Országunk kiárusításához vegyi fegyverként használják a kálisót (kód: leleplezo180510),
Melléklet-2: Feljelentés a magyar termőföldeket is káliummal mérgeztető MTA-sok ellen (kód:
CsaloMTAsokat feljelentes180509), Melléklet-3: Holokauszt túlélők gazdagodnak a magyarok törvényesített
kiirtásán (kód: holokauszt-ok-180426), Melléklet-4: Pozsgay az antiszemita (kód: SzentKorona900516bk).
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