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TISZTELT LÁTOGATÓ!

Jelen blog is elő kívánja segíteni, hogy a magyarok átvészelhessék a népirtást, amit ellenünk 
folytatnak a konyhasóhiányos, káliumtúladagoló, életrövidítő és ivartalanító hatású 
étkezésre kényszerítéssel (NEMZETI STOP SÓ PROGRAM, CHIPSADÓ ÉS MENZAREFORM 
csalás). A hatás mérési bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com   honlap Videó, Email 
könyvek, Tanítás, MEHNAM és www.aquanet.fw.hu rovataiban.

Jelenleg a legveszélyesebb terrorizmusnak a Mózes 2. 23/20-33, 5.7/1-26, Talmud Taanith 10 
a. lap és Baba kamma 93 b. lap szerinti zsidó fajirtást kell tekinteni, amivel nem csak 
Magyarországon, de szinte valamennyi nem kínai és nem mohamedán területen 
folyamatosan életrövidítik és ivartalanítják a nem izraelitákat. Erről, a pl. 1 millió magyar 
gyermek életét lerövídítésről, amit a konyhasópótlás napi 2 grammra korlátozásával és a 
konyhasó helyett kálisóval sózással folytattak, ill. ez utóbbit jelenleg is folytatják, havonta 
több magyart irtanak ki hazánkból, mint amennyit az "iszlám államnak" elnevezett 
terroristák eddig összesen elpusztítottak. Mindezt büntetlenül, mert korrupt a szakértői 
gárda.

http://www.tejfalussy.com/
http://www.aquanet.fw.hu/


Kétféle módon lehet és kell védekezni: Egyfelől az ivóvíz otthoni átpárlásával 
(desztillálásával), másfelől a gyógyító Ringer infúziós oldat dózisai és dózis arányai szerinti 
víz-, konyhasó- és káliumpótlással. 3 liter napi víz pótlásánál a 3 liter desztillált víz mellett 27 
gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot pótol a Ringer oldat. Étkezéssel ezeknek 
megfelelő mennyiséget optimális a vérbe juttatni. Már 1 grammnál több kálium is 
szívműködés rontó hatású, ha egy óra alatt bejuthat a vérbe. 

Hangsúlyozni kívánom, hogy tűrhetetlen, hogy érvényben tartják az idézett vallási 
előírásokat, amelyek a zsidókat rablógyilkos terrorizmusra kötelezik.

Már régesrég hatályon kívül kellett volna helyezni ezeket az emberi jog sértő izraelita 
előírásokat, vagy elzavarni az ezeknek alávetett izraelitákat Izraelbe. 

Verőce, 2016. 11. 27.

Tejfalussy András

- - - - 

HOZZÁSZÓLÁS BAYER ZSOLT PUBLIKÁCIÓIKHOZ

http://badog.blogstar.hu/2016/11/26/fekete-pentekek/32098/#comments

Ezúton nyilvánosan javaslom, hogy a Bayer Zsolt úr beszélgessen el Orbán Viktorral is az 
alábbiakról:

A KGB 45 pontjaként elhíresült, "Hogyan bánjunk a bennszülöttekkel"  program (KAPU 1990. 
februári szám) szerinti tevékenységeket folytatják a hazai kormányok és a "kormányhű média 
guruk". Mindenféléről vitáznak reggeltől estig, de arról hallgatnak, hogy miért "sózatnak" és 
műtrágyáztatnak a mérgező, állatot és embert is ivartalanító (patkányméreg hatású), az aszálykárt is 
megsokszorozó káliumsókkal, s arról is, hogy miért korlátozzák a magyarok konyhasópótlását napi 
max. 5 grammra, amivel elrontják az infúziókból is tudott víz: konyhasó=110 dózisarányt (értsd: 
napi 3 liter víz mellé napi 27 gramm konyhasó pótlás optimális). Meg arról, hogy - miközben a 
Talmud szerint a desztillált víz a legegészségesebb ivóvíz, amit csak zsidóik ihatnak (!) -, 
mérgezőnek hiteti el az ÁNTSZ a tiszta (desztillált) ivóvizet, és túlszennyezett vízhe keverteti hozzá
ivás előtt. Arról is beszélniük kellene, hogy 1950-ben Nobel díjat adtak kutatóknak, akik 
patkányoknál és embereknél is, konkrét dózis hatás mérésekkel egyértelműben bebizonyították, 
hogy a konyhasópótlás ilyen csökkentése és káliumtúladagolás is életrövidítő, ivartalanító, vagyis 
fajirtó hatású. Tehát alkalmas arra, hogy helyet csináljon a Magyarország teljes eltulajdonítására 
ácsingózó izraelitáknak, az alábbi 100 éves tervük beteljesítésére:

Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée 
felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. 
fordítása szerint a következőket tartalmazta:

http://badog.blogstar.hu/2016/11/26/fekete-pentekek/32098/#comments


„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet 
könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a 
miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek 
fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, 
fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy 
mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna 
elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra 
a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a 
pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok 
kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a 
célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idõ alatt elérhessétek.” (A 
HÍDFÕ Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.) 
„Országhódítók” c. kiadványából kimásolt zsidó hitközségi "software".)

Bayer Zsoltnak csak ezúton tudom javasolni - mivel nem elérhető az általam ismert telefonszámain 
-, hogy tanulmányozza át a www.tejfalussy.com honlapom Videó, Email könyvek, MEHNAM, 
Tanítás rovataiban közzétett  hatásmérési bizonyítékokat, és másokat se engedjen szennyvizet inni, 
patkányméreg kálisóval sózni, és lépjen fel az ellen, hogy csak a gyermekeknél növelték vissza 
normálisra a konyhasópótlást (a mi követelésünkre), de a felnőtteknél most sem, sőt, a 
gyermekeknél kálisóval is teljesíthetik az visszanövelt sódózist, miután egy hamis WHO kiadvány 
ezt javasolja. Vagyis ezután majd még hatékonyabban fajirthatnak.  Azzal is foglalkozni kell, hogy 
az Országgyűlés - a lakosság véleményének a kikérése nélkül ! -  2010, október 8-án "liberalizálta" 
az  izraeli cégek idetelepülését. Valamint azzal is, hogy a Szent Korona lap 1990. februári száma 
szerinti 1 millió ukrán izraelita ide átjövetelébe egyezett bele Pozsgay Imre miniszterként Izraelben.
A nem magyar "ukránok" bejövetelének is a vízummentesítésével jelenleg ezt intézi a kormány! 
Ezekkel lehetővé teszi a kormány, hogy megvalósulhasson az Alliance Israélitee (Izraelita 
Szövetség) 1910-ben közzétett "100 éves programja" Magyarország izraeliták által teljesen és 
végleg elfoglalására, minden magyar kirablására és innen végleg eltüntetésére. Ehhez tudni kell, 
hogy a beengedett külföldi izraeliták az ide szült magyar vagy kettős állampolgár gyerekeik nevére 
akármit felvásárolhatnak! Nem az a fő probléma, hogy a betelepített zsidók „zsidók”, hanem az, 
hogy a hazánkat uraló aljas terrorista rablógyilkosok a Mózes II./20-23 és V./7.1-26 és Talmud Baba
kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap érvényben lévő óhéber fajirtási módszereit alkalmazzák velünk
szemben azért, hogy részükre "helyet csináljanak". Még egy kérdés: Miért is vannak még ma is 
érvényben ezek az izraelita rendelkezések, amelyek teljesen semmibe veszik a más vallásúak 
emberi jogait? Nem kellett volna ezeket végleg hatályon kívül helyeztetni, mielőtt bármelyik 
országba beengedik a fajirtási előírásoknak alávetett, tehát terrorista talmudista izraelitákat?? 

Ezúton személyes beszélgetést is kezdeményezek Bayer Zsolttal, és Orbán Viktorral is, a fenti 
ügyekben, amihez megadom a telefonszámom.

Budapest, 2016. november 27. 

Tejfalussy András okl. vill. mérnök hatásmérés tudományi szakértő feltaláló (+36 20 218 1408)

(Ügykód: bayerzsoltnaknyilvanosan161127)


