
ORBÁN VIKTOR KORMÁNYA MAGYAR NEMZSIDÓKAT ELADÓSÍTÓ „CSALÁD-TÁMOGATÁSA”

A  MÚLT  ÉVBEN  NÉGYSZER  ANNYIAN  SZÜLETTEK  IZRAELBEN  ,  MINT  AMENNYIEN
MEGHALTAK.   MAGYARORSZÁGON  VISZONT  36.000-REL  TÖBBEN  HALTAK  KI,  MINT
AMENNYIEN  SZÜLETTEK!  AZ  ABORTUSZ  NEM  TÖBB,  MINT  ELŐTTE,  A  MAGYAROK
PUSZTULÁSÁT FŐLEG A NEMZŐKÉPTELENSÉG OKOZÓ „STOP SÓ MENZAREFORM” OKOZZA.

HENRY  KISSINGER,  AZ  IZRAEL  BARÁT,  VOLT  AMERIKAI  KÜLÜGYMINISZTER,  2013-BAN
AZON SAJNÁLKOZOTT,  HOGY IZRAEL NEM LESZ FENNTARTHATÓ  2023 UTÁN. Az izraeliták
1910-ben nyilvánosan kihirdették,  hogy teljesen el  akarják foglalni  Magyarországot.  Simon Perez,  előző
Izraeli  elnök,  nyíltan dicsekedett,  hogy Izrael  felvásárolta  Magyarországot.  (Nyilván még nem az egész
országot,  csak  a  törvényhozást  és  az  állami  vezetőket.)  Ha  Izrael  nem lesz  fenntartható,  ide  is  át  fog
települni,  tehát  itt  is  fog  ingatlant  szerezni.  Az  Izraelből  ide  települő  (ide  menekülő)  korábban
Magyarországról elmenekült, vagyis „magyar állampolgár” zsidók Izraelben elszaporított nemzőképes utódai
fogják élvezni a magyar családoknak most beígért támogatásokat. Övék lehet a nemzőképtelenné mérgezés
következtében  utód  nélkül  kihalt  magyarok  valamennyi  „elárvult”  ingatlana.  Az  új  magyarországi
óriásstadionok és a felújított zsinagógák is. Meg a vízum nélkül ide beengedett, nem magyar származásúak
itt született gyermekeié. Őket védi a muszlim ellenségeik kirekesztésére a határokon létrehozott kerítés is.

Az Európai Unió és Izrael vezetői népszavazással feljogosítás nélkül egyeztek meg abban, hogy az Izraeli
cégek liberalizáltan betelepülhessenek Magyarországra, amit a vörösiszap katasztrófa közben megengedett
az Orbán kormány. Nem jogosította fel rá népszavazás! Megpróbálták, de belebuktak. Az ENSZ határozatait
semmibevevő Izraelieknek nem adhattak volna jogosítványt Magyarországra településre. Arra sem, hogy az
izraeli és ukrán-orosz zsidók vízum nélkül itt tartózkodjanak és ideszült gyerekeiknek ingatlant vásároljanak!

A hamis Nemzeti  Stop só program, Menzareform, Chips adó és Élelmiszer törvény alapján a szükségesnél
100-szor több káliummal is mérgezik a magyar népet, a növények kálisóval műtrágyázásával és a konyhasó
ízét a patkányméreg kálisóval (lásd BONSALT) „pótlással”. Csak napi kb. fél gramm kálium pótlására, de
15-25 gramm konyhasó pótlására van szüksége egy felnőttnek, lásd a Ringer infúziós oldat víz, konyhasó és
kálium dózisait!   Azt  is  tudni  kell,  utánajártunk,  hogy a  hazai  klinikákon mindegyik  előtte  egészséges
felnőttnél is vese- és vérmérgező volt a 2 gramm kálium 1 órán belül szájon át bejuttatása. Orvosi tankönyv
szerint  is  mérgező ennél  több káliumot  1  órán  belül  vérbe  juttatni!  Mégis,  miniszteri  szintről,  napi  70
grammig veszélytelennek hazudják a káliumevést (4,7- és a 70 gramm közötti napi káliumpótlást hazudnak
egészségesnek), a szükséges mennyiség egyötöde alá csökkentve a napi konyhasó pótlást. Nem véletlenül
reklámozza az Izraeli Haarec lap, hogy 2050 után nem lesz nemzőképes „nyugati férfi”! Vagyis azokban az
országokban, amelyeket négy nemzedéken át káliummal is műtrágyáznak. A hatásmérési stb. bizonyítékokat
lásd www.tejfalussy.com / Videó 8., 10., 18., 61., GTS-Antirandom rovat, Email könyv 1., 58., 101., 103. és
MEHNAM rovat. NEM HINNI KELL A VEGYSZEREK BIOLÓGIAI HATÁSAIT, HANEM BEMÉRNI!
 
Ha a negyedik nemzedéknél bekövetkező teljes ivartalanodás következtében nem lehet gyermeke a most két
vagy több gyereket vállaló nem zsidó magyar családoknak, visszafizettethetik velük a két vagy több gyerek
vállalásáért  kapott  tízmilliókat.  Végzetesen  eladósodnak,  elveszítik  az  ingatlanaikat.  Ez  a  magyarokat
eladósító harmadik hitelezési kampány (első a „humuszgilisztavásárlási” hitel volt, a második a devizahitel). 

Magyarország, 2019. február 11.

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an. Bartha Edit) megbízás nélküli kárelhárító
(Ptk.) korábban országgyűlési megbízott méréstudományi szakértő. Néhai Bartha Béla rendőrfőkapitány és
néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró unokája. Magyarország 2621 Verőce Lugosi u. 71. Levelezési címek:
1036 Bp. Lajos u. 115., tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, www.tejfalussy.com, Tel.: +36 20 218 1408
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