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A  „TISZTESSÉGTELEN  DEVIZAHITELNEK”  ÁTNEVEZETT  RABLÓGYILKOSSÁGGAL 
INGATLANSZERZÉSI CSALÁSNAK CSAK BÜNTETŐELJÁRÁSSAL LEHET VÉGETVETNI

 Bűncselekménnyel okozott kár a büntetőbíróság hatáskörébe tartozik. A bűnözők elleni 
„csak tüntetések”, „csak polgári perek” arra valók, hogy késleltessék, akadályozzák velük 
a főbűnözőket megbüntetést, s az általuk folytatott károkozás fő okai megszüntetését. 
 A  csalás,  a  nép  lakásai,  ingatlanai  csalással  elrablása  és  ezzel  néptömegek  nyomorba 
taszítása,  öngyilkosságba  hajszolása  a  mi  törvényeink  szerint  akkor  is  csalás  és  tömeges 
rablógyilkosság, aminél halállal, életfogytiglannal kell büntetni a kieszelőit, végrehajtóit és a 
tömeggyilkosságig fajult csaláson gazdagodókat, ha a bankári bűncselekményt a „keresztény 
kormányunk”  jogászai  átsorolták  a  csak  "tisztességtelen  magatartás"  erkölcsi,  vagyis  nem 
büntetőjogi kategóriába. Tehát a zsidókat mindenhol csalásra, rablógyilkosságra, más népeket 
sunyin kipusztításra feljogosító, felbujtó mózesi, talmudi törvényeknek megfelelően jártak el. 
  A Talmud ezt írja elő a bálványimádó „ Jézus után tévelygők” elleni zsidó bánásmódként: 
„írtsd ki őket, ne irgalmazz nekik, ne könyörülj rajtuk, ne köss velük szövetséget” (Mózes V. 
Könyve 7/2. és 22.). Már rég hatályon kívül kellett volna helyeztetni ezeket a jogászi, bírói 
csalásokat  is  kötelezően  előíró  aljas  zsidó  törvényeket!  A  hatályon  kívül  helyezésük 
érdekében is  kell  tüntetni!  Nem csak a magyarok elleni  alkalmazásuk,  alkalmazóik ellen.  A 
hazánkban élő zsidó származású, de magyar identitású, nem talmudista, nem mózesista, nem 
magyar ellenes zsidó származású emberek újabb holokauszttól megóvása érdekében is! 
 A honlapomon bizonyítom, hogy a kormány „Nemzeti Stop Só program”-ja annyira csökkenti 
az egészség megőrzéséhez szükséges konyhasó pótlását, hogy a szükséges konyhasó 1000%-
kal legyen több, mint amennyit pótolhatunk. Közben a kiirtandókkal, velünk, 1000%-kal több 
káliumot etetnek, mint amennyi szükséges. Nobel-díjas kutatók mérései is bizonyítják az ilyen 
„sózási  szokás  megváltoztatás”  életrövidítő,  elbutító  és  szaporodóképesség  rontó,  vagyis 
fajirtó hatását. Mialatt a „csak tüntetések és csak polgári perek” elodázzák a rablógyilkosok 
elleni fellépést, a „sózási reformmal” is tömegesen „ölnek, butítanak, nyomorba döntenek”. . . . 

 Lásd:  https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14d85f221d620b21?projector=1, valamint
NÉBIHhamissofeliratbetiltasa150525,  sougyi-csalas-fedezo-ragalmazo-cikkirot-feljelentes-
150525,  feketeangyalok-pargrammkaliummal-sorozatgyilkolnak20010220 mellékletek. 
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