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Slomó rabbi és barátai miért röhögcsélnek jókat a magyarok ostobaságán?

Nézzük, hogy miért: Például azért, mert az 1910-es Izraelita Szövetség terv utasította 
a zsidókat, hogy teljesen foglalják el Magyarországot és Gallíciát, s beígérték, hogy
a tőkéseik pénzelni fogják a nem zsidókat kiűzést, kirablást. Így Trianonnak, hazánk 
feldarabolásnak is az lehetett a titkos célja, hogy ez ellen védekezésképtelen tegyenek 
minket. Rákosiék szinte ingyen újjáépíttették velünk a szétbombázott országot. Azt 
hazudva, hogy „Tiéd az ország, magadnak építed”. Közben „államosítás” ürügyén 
elrabolták valamennyi magánvagyonunkat. Termelő üzemeket, építményeket, lakást, 
termőföldet stb. Kádárék Magyarország eladósítását is megkezdték. Emellett 1960-tól 
a magyarok kálisóval tönkretételét is. Tagadják, de a mérések szerint a kálisóval 
műtrágyáztatott földeken sokszoros lett az aszálykár. A talajban túladagolt kálium 
miatt, a kálisóval műtrágyázott élelmiszer növény is betegítő, ivartalanító, bárgyúsító, 
életrövidítő hatású! 1980-tól kálisóval mérgezett étkezési sóval is ivartalanítják a 
magyarokat. Legújabban „Nemzeti Stop Só Program”-ként. Tudtad, hogy a külföldi 
kísérletek során annyira leromlott a kálisóval műtrágyázott földön legeltetett birkák 
spermája, hogy a negyedik nemzedékük már képtelenek volt utódot nemzeni? 
Tudtad, hogy a nemrég spermadonornak jelentkezett 153 magyar férfi közül 147-nek 
nyilvánították termékenyítésre alkalmatlannak a spermáját? Biztosan azért, mert ők
már a harmadik mérgezett nemzedék! Az MDF-SZDSZ és az utánuk következő többi 
kormány is tudatosan folytatja a magyarok káliummal betegítését, ivartalanítását. Sőt 
1989 óta „A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló törvény” lehetővé tette, 
hogy külföldi cégek is felvásároljanak magyarországi ingatlanokat. 2010. december 
8-án pedig az Európai Unió kezdeményezésére hivatkozással liberalizálták az izraeli 
cégek Magyarországra betelepülését is. Így azóta az izraeliek cégei tetszésük szerint 
vásárolhatnak magyarországi ingatlant, termőföldet. „Versenytárgyalásokon” olcsón 
megszerezhetik a devizahitellel stb. is elszegényített, pénztelen és vagy utód nélkül 
kihalt magyarok ingatlanát, élőhelyét. Az izraeliek cégei által felvásárolt ingatlanokat 
az izraeli cégtulajdonosok tulajdonba adhatják Magyarországon született gyermekeik 
részére. Kevesen tudnak róla, de Pozsgay Imre államminiszterről a Szent Korona lap 
1990-ben amerikai hírforrás alapján azt írta, hogy Izraelben jártakor megígérte, hogy 
majd 1 millió ukrán zsidó is áttelepülhet hazánkba. Azóta az izraeli miniszterelnök is 
nyíltan hangoztatta, hogy Izrael felvásárolja Magyarországot! Tudtad, hogy Kissinger 
szerint Izraelnek 10 éven belül vége? Hová menekülnek majd onnan és Ukrajnából a 
zsidók, akiket itt vár a részükre előkészített sok üres ingatlan? Ha Ukrajna EU ország 
lesz legálisan is átjöhetnek! Erről a sok millió legalizált zsidó bevándorlóról tereli el a 
figyelmet a migrációs cirkusz? Kell a helyünk, hogy innen teríthessék az olcsó kínai 
árut egész Európában? A Nemzeti Stop Só programnak kinevezett biológiai fajirtási 
terrorizmus bizonyítékai megtalálhatók a www.tejfalussy.com honlapomon is, ahol
ez a fenti, hazaárulókat feljelentő irat a MEHNAM 470. dokumentum melléklete.
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