A KATASZTRÓFÁKKAL FIGYELEMELTERELÉS TITKOSSZOLGÁLATI MÓDSZERE,
KONKRÉT ALKALMAZÁSI PÉLDÁKON BEMUTATVA
1. VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA
A vörösiszap katasztrófa elterelte a figyelmet 2010-ben arról, hogy az Országgyűlésben megszavazták
a Magyarországra „liberalizáltan betelepülést” az izraeli cégek részére. Nemrég az ukrán-orosz zsidók
vízummentes itt tartózkodását is engedélyezték. Ezekkel lehetővé tették akárhány külföldi izraelita itt
tartózkodását, akik az ide szült gyerekeik nevére ingatlanokat tulajdonba vehetnek.
Előzmény: 1910-ben közzé tették az Alliance Israelitée (Izraeliták Szövetsége) alábbi „100 éves tervét”.
Lásd 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. NEMZŐKÉPTELENSÉGI KATASZTRÓFA
Egy izraeli tudós szerint 2050 után nem lesz nemzőképes nyugati férfi, tehát magyar sem. Az ügyészek
ezért nem hajlandók leállítani a biológiai hatás mérésekkel leleplezett mózesi-talmudi fajirtást, amit a
káliumműtrágyázással és kálisóval sózással nemzőképtelenség okozással és vírusokkal is szennyezett
csapvíz „legjobb élelmiszerként” árusításával folytatnak, fajirtással szaporítva az „ingyen ingatlanokat”?
3. MIGRÁCIÓS KATASZTRÓFA
A zsidó nagytőkés Soros György által közzétett tervek elleni hazai „migrációs médiakampány” eltereli a
figyelmet arról, hogy a Magyarországra betelepített zsidóknak fajirtással biztosítanak olcsóbb ingatlant.
4. ATOMERŐMŰ KATASZTRÓFA
A világon eddig működtetett kb. 400 atomreaktorból már 4 okozott súlyos katasztrófát. Nálunk a
meglévő lejárt 30 éves üzemidejű 4 db. szovjet reaktort + 20 évig akarják használni. Megjósolható,
hogy paksi erőművi (látszat)katasztrófa lesz, amikor a magyarok majd tömegesen rájönnek, kik, hogyan
és miért tették őket nemzőképtelenné. A katasztrófát a külföldi média a 30 évre tervezett reaktorokat 50
évig használni próbáló „nemzeti magyarok” végtelen ostobaságának fogja tulajdonítani. Utána a baleset
álságosságáról tudó izraeliták korlátlanul szaporodhatnak Magyarországon. Mások csak „katasztrófa
turistaként” mernek idejönni. Ahogy újabban Csernobilben is csak katasztrófa turizmus van. Lehet, hogy
az óriás stadionokat a betelepülő izraeliták sportolásához építik? Vagy koncentrációs tábornak is, arra
az esetre, ha a nemzőképtelen nyomorékká mérgezett utódaink fellázadnának a fajirtó terroristák ellen?
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