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Egy kiszivárogtatott ILLUMINÁTI tréning videó-hoz
Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=KnfuF0oYhAk  

  

Magyarázatként,  egy  illuminátus  nyilatkozatát  tartalmazó  részlet  „AZ  IGAZSÁG  A  MI
FEGYVERÜNK” című,  először  1980-ban  megjelentetett  könyvből  (az  Emissary  Publications
1984 évi kiadása alapján, HUNNIA 1992. június 25.-i szám 37. és 55. oldal. A fordítást készítette:
Bérczy Márton):

 ””Az illuminátusok rabszolgaságunkat tervezik

A Római  Klub  egyik  tagja,  Howard  Odum,  1980  augusztusában  így  nyilatkozott  a  Fusion
magazinnak:
„Az  Egyesült  Államoknak  új  és  izgalmas  vezetőszerepe  van  a  világban.  A világot  le  fogjuk
vezérelni. Lesegítjük a világot alacsonyabb energiafelhasználási szintre. Az Egyesült Államoknak
lakosságát a következő ötven év alatt kétharmaddal kell csökkentenie”. 
Az illuminátus Odum nem mondja el nekünk, hogyan fogják eliminálni hozzávetőlegesen 150
millió honfitársunkat, de abban nyugodtak lehetünk, szorgalmasan ügyködnek rajta. 
Elkerülheti-e Amerika a globális összeesküvők által felállított démoni csapdát? Válaszunk: Igen!
                                                                
 Sorsdöntő évtized

Most  keresztútnál  vagyunk.  A következő  dekádban  eldől  Amerika  és  a  világ  sorsa.  Akiknek
szemük van, világosan látják a helyzetet. Balra vezet a könnyebbik, rózsaszínű út, a felelőtlen,
érzéki életet élők világa, azoké, akik a „humanista” propaganda által ajánlott utat választják. Ez
traumához, leépüléshez, szegénységhez és végül rabszolgasághoz vezet. ””

https://www.youtube.com/watch?v=KnfuF0oYhAk
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MIVEL, HOGYAN IRTJÁK KI AZ ÁLTALUK HALÁLRA ÍTÉLT NÉPEKET, NEMZETEKET

Abban talán igazuk van az illuminátusoknak, hogy a Föld nevű bolygón rendet kell teremteni.
De semmiképpen sem rablógyilkossággal, fajirtással! A természeti környezet- és a népcsoportok
harmonikus kapcsolatának létrehozásával és fenntartásával kell rendet teremteni és fenntartani!
A lakosság túlszaporodását az emberek tanításával és meggyőzésével kell megfékezni. Valamint a
túlszaporodást nem, de a családok optimális szaporodását támogató helyes adópolitikával! 

A Biblia és a Talmud előírják az ivóvíz- és sózás elrontással fajirtást.  Ezt a talmudisták és az
általuk felbérelt egyéb bűnözők hajtják végre: a nyugati országokban 1950 óta ehhez gyorsították
fel, terjesztették el a fajirtó mérgező kálium használatot. Azután, hogy Nobel díjat kapott három
biológus mellékvesekéreg kutató, akik az étkezéssel túladagolt kálium nemzedékről nemzedékre
fokozódó genetikai torzító, nemzőképesség rontó hatását a konkrét patkány- és ember kísérleteik
biológiai  hatás  mérési  adataival  egyértelműen  bebizonyították.  Más  kutatók  biológiai  hatás
vizsgáló  kísérletei  is  bizonyították  a  mérgező  kálium  fogyasztás  nemzőképtelenség  fokozódás
okozó hatását, azt, hogy termékenyítés képtelenné teszi a hím állatok spermiumait. A kálisóval is
műtrágyázott legelőn élő birka kosok 4. generációja lett nemzésképtelen. Embernél ez kb. 100 év.

Nemrég egy izraeli tudós is azt valószínűsítette, hogy „a nyugati férfiak teljesen nemzőképtelenek
lesznek 2050-re”. Az 1950-óta mérgező káliummal rongált spermiumú nyugati férfiak negyedik
nemzedéke ekkorra várható. A „keleti férfiak” még szaporodóképesek, mert Kína és az iszlám
országok korábban nem,  ill.  elhanyagolható  mértékben műtrágyáztak a  mérgező  káliummal!
Valószínűsíthető, hogy ezeket a népeket majd egy másik 100 éves ciklusban fogják végleg kiirtani.

A népirtással  kiürített  ingatlanokat  a  népirtó  bűnszervezet  elfoglalja  és  vagy  kiárusítja  az
odacsábított és vagy odakényszerített bevándorlóknak. Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal
„Bonsalt” jósó néven, magyar nyelven jelenleg is árusítják az interneten a patkányméreg kálisót
és Izrael 1950 óta nagyságrendekkel növelte a mérgező kálisó exportját. Valószínűsíthető, hogy a
kálisó kitermelését Izraelt követve felfuttató kanadai Potash cég részvényei is főleg talmudistáké.

A tiszta ivóvízhez jutás akadályozási és sózásrontással ételmérgezési fajirtás az Ószövetséggel és a
Talmuddal  „törvényesített”  országleigázási,  ingatlanszerzési  rablógyilkossági  módszer.  Lásd  2
Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26, Talmud Taanith 10 a. lap és Talmud Baba kamma 93 b. lap. A
talmudista  népirtás  részletes  bizonyítása,  a  konkrét  hatásmérési  bizonyítékok,  s  a  víz-  és
sózásrontással  népirtás  ellen  hatásos  védekezési  módszerek  is  közzé  vannak  téve  a
HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com honlapon, lásd: 1., 100. és 101. Email könyvek, Videók
(pl. 10. sz. Videó) és „MEHNAM” intézkedések (pl. MEHNAM 876.)

Kérem, hogy mindenki továbbítsa legalább 10 magyar család részére a fenti információt. Aki nem
teszi meg, népirtásban bűnsegédkezik, s nem érdemli meg, hogy éljen!

Magyarország, 2017.12. 25. 
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