Kód: EU-Parbeszed-JavorBenedek-181009
Jávor Benedek Európa Parlamenti képviselő részére
Tárgy: Nyilvánosság előtti párbeszéd kezdeményezése a valószínű hazai atomerőmű katasztrófa előrejelzésként
Tisztelt Képviselő Úr!
A tervezett üzemeltetési időszakon belül a világon eddig működő kb. 400 atomreaktor közül 4-nél történt súlyos
katasztrófa. Mi a garancia arra, hogy nem történik majd súlyos katasztrófa a lejárt 30 éves üzemidőn túl 20
évig működtetett 4 db hazai szovjet reaktor egyikénél sem? Miért nem kérdőjelezte meg egyik képviselő sem a
20 évvel tovább működtetést? Azért nem, mert hazánkban valójában nem katasztrófa elhárítás van, hanem
„katasztrófa (lehetőség) védelem”? Ha valamit el akarnak intézni a magyar nép háta mögött, akkor bevárnak
vagy előidéznek egy figyelem elterelő katasztrófát?
Például Magyarországra az izraeli cégek liberalizált betelepülését nem sokkal a „vörösiszap katasztrófa”
okozta zűrzavar közben engedélyezték a képviselők! Népszavazással feljogosítás nélkül. Nem sokkal utána az
ukrán-oroszok köztük zsidók, és izraeli zsidók vízummentes itt tartózkodását is így engedélyezték. Azóta ezek a
zsidók felvásárolhatják Magyarországot a cégeik és ide szült gyerekeik nevére. Megvalósítják, amit Simon
Perez, Izrael előző elnöke mondott, s amire az Alliance Israelitée közzétett alábbi felhívása 1910 óta felbiztatja
a rablógyilkos talmudista terroristákat:
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.”
(A HÍDFŐ Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.) „Országhódítók”
c. kiadványából szó szerint idézve!)
Közben szennycsatornákkal fertőző vírusozzák és vegyszerekkel mérgezik a magyar lakosság ivóvízét, és
Nemzeti stop só Program Menzareformként életveszélyesre növelték az élelmiszerek káliumtartalmát, ami
életrövidítő és nemzőképesség rontó hatású. Ez az oka, hogy a 4. nemzedék mérgezett férfi nemzőképtelen lesz,
amit 2050-re ígér az izraeli Haarec lap. Lásd www.tejfalussy.com, 68. és 101. Email könyv és 10. és 61. videó,
és a www.aquanet.fw.hu honlap bizonyítékai (ismet-mukodik-az-eltunt-www.aquanet.fw.hu-honlap-181009).
Az Aquanet tudományos honlap újraélesztéséről lásd az „ismet-mukodik-az-eltunt-www.aquanet.fw.hu-honlap181009” kódú mellékletet (a www.tejfalussy.com honlap MEHNAM rovatában).
Várom válaszát!
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