T. ORFK Panasziroda!

Ügykód: izraeliek-gazdasagi-bevandorlasa-150712

NYILVÁNOS FELJELENTÉS „AZ IZRAELIEK MAGYARORSZÁGI LIBERALIZÁLT
BEVÁNDORLÁSÁT” ENGEDÉLYEZŐ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK ELLEN,
Csatlakozva Kolumbán Sándor (Székelyudvarhely) :„NYÍLT LEVÉL GLATZ
FERENC EGYETEMI TANÁRNAK! Nézzen tükörbe … Professzor Úr!” című
leleplező írásához (lásd melléklet).
Az elkövetett bűncselekmény az ún. Izraelita Szövetség 1910-ben Magyarország
ellen meghirdetett mellékelt országszerzési háborús tervének a megvalósítása,
amivel halálra ítélték az egész magyar népet, s ami mai napig is hatályban van:

A liberalizáltan betelepülő izraeli cégek is gazdasági bevándorlók! Akár Izrael
egész lakossága is idetelepülhet a cégeik betelepedése ürügyén. Miközben az
izraeliek bevándorlása arányában csökken a magyarok száma. Erre szolgál a
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rasszista mózesi-talmudi előírások szerinti Stop só program és tiszta víz ivás
akadályozás. Ezt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
törvényi felhatalmazás alapján nyíltan szervezi a hazai média felhasználásával.
Ezek ellen az 1910-ben halálra ítélt magyaroknak egyénileg is védekezni kell:

TALMUDI TERRORIZMUST ELHÁRÍTÁS: Mindenki szóljon, akinek csak tud, hogy
a Salsol és a Salsola nevű infúziós sóoldatok kizárólag tiszta desztillált vizet és
tiszta konyhasót juttatnak be a vérbe, s ez is azt BIZONYÍTJA, HOGY TUDATOS
FAJIRTÁS A STOP SÓ PROGRAM. A Salsol és a Salsola a napi 3 liter vízzel 27
gramm nátrium-klorid konyhasót is bejuttat.A Ringer infúziós sóoldatban kálium
is van,de a káliumdózis harmincada a nátriuménak. A kormányszervek hamisan
terjesztik, hogy mérgező a tiszta desztillált víz, s hogy a napi 5 grammnál több
konyhasó (a 2 grammnál több nátrium) is mérgező, és hogy legalább napi 4,7
gramm káliumot kell étkezéssel pótolnunk. Annak aki elhiszi az ÁNTSZ Stop Só
programja hazugságait, életrövidüléssel és ivartalanodással is kell számolnia.
Ez a lassanként fajirtás ivóvíz- és kenyér diszkriminációval fajirtásként elő van
írva a zsidóknak, lásd Mózes II.23. 20-33- és V.7. 2. és 22.-ben, valamint Tamud
Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap. Ehhez egyes bibliafordítók újabban
eltüntették a takarmány sózás fontosságát hangsúlyozó ÉZSAIÁS 30.24-ből a
lényeget, a "sózott" szót. A „keresztény média” is elősegíti a zsidó fajirtást,
hogy kipusztuljon a feleslegesnek ítélt magyar lakosság. Hogy védekezhetünk?
A méréstani dokumentumok és a hatásos, olcsó, egyszerű önvédelmi technika
eszközei is megtekinthetők a www.tejfalussy.com honlapon. Például az EMAIL
könyv 1-ben és 94-ben. SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK, és segítsen a
Magyarok Istene (Hozzászólás https://www.facebook.com/MagyarHuperion-hoz.)
--Követeljük, hogy helyezzék hatályon kívül a minden zsidót mindenhol a világon
tudatos fajirtásra felbujtó mózesi-talmudi törvényeket! A rablógyilkosságot és
fajirtást is előíró Talmud jelenleg is Izrael törvénye. Amíg hatályban tartják, az
izraeli cégek, s ezek tulajdonosai és alkalmazottai Magyarországra betelepülni
engedése is nyilvánvaló bűncselekmény, mert az izraeli cégek felvásárolhatják
hazánk földterületeit, s így Magyarország termőterületei és egyéb ingatlanai is
sorra az izraeli cégtulajdonosok, majd ezek itt született gyerekeik tulajdonába
kerülhetnek. Álláspontom szerint a rasszista izraeliek liberalizált betelepülését
engedélyező valamennyi hazai országgyűlési képviselő hazaáruló, akiket ezért
a legsúlyosabb büntetés illet meg. Elévülhetetlen bűncselekményt folytatnak!
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