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HOZZÁSZÓLÁS A HAMIS DEVIZAHITELLEL INGATLANELRABLÁSI
BŰNCSELEKMÉNYRŐL A HÍRARÉNA ÁLTAL KÖZZÉTETT HÍRHEZ
A HÍR: http://hirarena.com/inkabb-felrobbantom-az-ingatlanomat--simonek-agica-uzsoramaffia-aldozat-_1916

Férje az üldözések során, rákban meghalt. Simonek Ágica tovább küzd a Világtörténelem egyik
legnagyobb politikusi-pénzügyi csalása ellen. Esztergomból, a bíróságról és a bíróság előtt
jelentkezünk. Nyilatkoznak Balog István, Simonek Ágica és ügyvédje, Dr. Orgovány István.
Inkább felrobbantom az ingatlanomat (Simonek Ágica uzsoramaffia-áldozat)
KLIKK A FILMHEZ!

A hozzászólás:
Az alább mellékelt "100 éves terv" végrehajtásaként rabol(tat)ják el a magyarok ingatlanait a
devizahitellel és a mérgező káliummal életrövidítéssel és ivartalanítással (a négy generáción által
túladagolt kálium teljes nemzőképtelensége is okoz az állatoknál és embereknél.. Embernél ez kb. 100
év. Az élelmiszerek káliummal mérgezése fajirtó hatásainak 1950-ben Nobel-díjat kapott
mellékvesekéreg kutató biológus kutatók által szolgáltatott konkrét biológiai hatásmérési bizonyítékai is
megtekinthetők a HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com honlapon, lásd 1., 39. és 101. email könyv. A
nyilvánosságra került 100 éves Magyarország elrablási terv a következ ő. A terv közzétételének a 100.
évfordulóján -miközben mindenki a vörösiszap katasztrófára figyelt - az országgy űlés engedélyezte
akárhány izraeli cég, és ezzel akárhány nem magyar izraelita "liberalizált" idetelepülését. Ezek az
ideszűlt gyerekeik nevére bármit felvásárolhatnak és a nemrég vízum nélkül is itt élni engedett ukránorosz izraeliták is. Évente kb. egy nagyvárosnyi ingatlan ürítenek ki a mérgezéssel, Tavalyi is több mint
36 0000-rel több magyar halt meg, mint amennyien születtek. És ez így van kb. 1960 óta, amikortól
mérgező szintre növelték az élelmiszerek káliumtartalmát. El őbb a káliumm űtrágyázással, kés őbb meg
a konyhasó helyett kálisót használattal is. Például Bonsalt jósó hamis elnevezés alatt Izrael állami Star
kosher tanúsítvánnyal is árusíthatják magyar nyelven az interneten a patkányméreg kálisót
"gyógyhatású sóként". Nem a "zsidók", hanem a talmudista b űnöz ők és a nekik szolgáló magyarországi
vezetők bűne!
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 elegend ő anyagi eszközötök, a párizsi
szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk már is gy űjtéseket rendez
és az adományok váratlan bőséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és
magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéb ől 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 kimásolt országrablási terv).
Magyarország, 2018-02-02.
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