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A MAGYAROKAT VÉDŐ PÁRTOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK EGYESÍTÉSÉRE ÉS 
S A 11 TITKOS CSŐD FŐOK* FELSZÁMOLÁSHOZ IS, JOGI KERETKÉNT A DR. 
HALÁSZ  JÓZSEF  ÁLTAL  SZERKESZTETT  GONDOSKODÓ  MAGYARORSZÁG 
PROGRAM A LEGALKALMASABB.

Magyarországon a Rákosi-rendszer óta titkos talmudista-cionista diktatúra 
van? Újabban  nyíltan  hangoztatta  Izrael  elnöke,  hogy  hazánk  területei  izraeli 
tulajdonba  jutása  a  végcél.  Véleményem  szerint  ezért  tartják  fenn  a  hazai 
kormányok  a  11  titkos  csőd  főokot,  közöttük  a  fajirtó  hatású  élelmiszer-
mérgezési  csőd főokokat* amelyekkel a magyar lakosokat véletlenszerűsítve, de 
tervezett arányban sorozat gyilkolják, miközben elrabolják a nyugdíjbefizetéseiket 
és hitelezési csalásokkal eladósítják az ingatlanaikat.  A saját magukat „magyar 
nemzetinek”  feltüntető  pártok  és  más  szervezetek,  amelyek  programjai 
nem  szorgalmazzák  a  11  csőd  főok  megszűnésének,  valamint  a 
„GONDOSKODÓ MAGYARORSZÁG PROGRAM” megvalósulásának a feltétlen 
szükségességét, ezzel leleplezik magukat, nyilvánvalóvá téve, hogy ők is a 
magyar nép esküdt ellenségei. 

Amíg  a  valamennyi  zsidót  mindenhol  fajirtásra  is  kötelező  mózesi  és  talmudi 
törvények (lásd: 2 Mózes 23/20-33, 5. Mózes 7/2, 22, Talmud, Baba kamma 
93 b. lap és Talmud Taanith 10 a. lap) hatályban vannak, addig a többi ország 
népei  jogos  nemzeti  önvédelmeként  ideiglenesen  felfüggesztendő  Izrael  ENSZ-
tagsága,  és  a  zsidók  más  nép  belügyeiben  döntési,  pl.  országgyűlési  és 
önkormányzati szavazati stb. joga. Hangsúlyozom: nem a zsidó származás, hanem 
a fajirtásra is kötelező zsidó törvények Izrael és az Európai Unió által hatályban 
tartása a (magukat) kirekesztés oka, indoka.

RENDET KELL TENNI, VAGY A ZSIDÓKAT FAJIRTÁSRA KÖTELEZŐ IZRAELI 
TÖRVÉNYEK** HATÁLYON KÍVÜL HELYEZ(TET)ÉSÉVEL, VAGY A FAJIRÁSRA 
KÖTELEZETT IZRAELIEK VALAMENNYI MÁS ORSZÁGBÓL KIÜLDÖZÉSÉVEL!

* www.tejfalussy.com/mehnam/csod-11-fo-oka/

** http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/86.emailkonyv:hatalyon-
kivul-kell-helyezni-a-fajirto-izraeli-torvenyeket.pdf 
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Teljes dokumentum: www.nemzetiegyseg.com/GM1.pdf

www.tejfalussy.com




