
MAGYAR VÉLEMÉNY A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT ELTITKOLT LEGFŐBB OKÁRÓL, AZ
IZRAELITÁK SZÖVETSÉGE ÁLTAL 1910-BEN ELRENDELT, MOST IS FOLYTATOTT FAJIRTÁSRÓL

 Nem a "magyarok", nem is a "magyarországi állami vezetők" okozták a magyar zsidók tömegei "magyar
holokausztnak" nevezett pusztulását. Az Izraeliták Szövetsége máig is érvényben tartott program okozta. Ez
a magyarokat Magyarországról kiirtási rablógyilkossági program. Jelenleg pl.  a Talmud Taanith 10 a. lap,
Baba  kamma  93  b.  lap,  2  Mózes  23/20-33,  5  Mózes  7/1-26  módszerrel  is  folytatják.  A  vírus-  és
vegyszermentes desztillált ivóvizet és a tiszta konyhasó egészséges (az infúziónál is alkalmazott, élettanilag
optimális) mennyiségeit mérgezőnek hazudással, s azzal, hogy mérgezőre növelték az élelmiszerek kálium
tartalmát. Lásd az interneten legjobb étkezési sóként árusított kálisót, a Bonsalt, Bonosal, Vivega, Sarra Lee
és  Horváth Rozi  emblémás,  Douwe Egberts  stb.  "sókat"!  A tiszta  NaCl  konyhasó helyett  patkányméreg
kálisóval "élelmiszersózást" hamis WHO kiadvány és hazai hamis élelmiszertörvény is "legalizálja". A víz-,
konyhasó-, kálium életrövidítő és nemzőképesség tönkremenetelt okozó étkezési mennyiségeit Nemzeti Stop
Só Menzareform kormányprogramként alkalmazzák, Chips adóval büntetve a korábbi optimális arányokat
alkalmazó élelmiszergyártókat. Ez a magyarok elől eltitkolt tényleges főoka, hogy egy izraeli tudós (Haarec)
azt  valószínűsíti  a  nemzőképesség csökkenési  (spermaromlási)  statisztikákra hivatkozva,  hogy 2050 után
csak "a keleti férfiak" lesznek nemzőképesek. Miközben életrövidítik és nemzőképtelenítik is a magyarokat,
visszafizethetetlen giliszta-, deviza- stb. hitelek felvételére is felbiztatják őket, hogy ezzel is eltulajdonolják
az "elárvult" ingatlanokat, Magyarország területeit a "keletről betelepülők" részére kiárusíthatósághoz. Nem
kell elhinni! Meg kell tekinteni a hiteles biológiai hatás mérési konkrét bizonyítékokat: www.tejfalussy.com:
Email könyv 1., 58., 101., Videó 8., 10., 61. GTS-Antirandom, és MEHNAM rovatok, ill. az erről az újabb
honlapról működő régebbi (www.aquanet.fw.hu és a többi) korábbi leleplező honlapok dokumentumait!

A HÍDFŐ  Baráti  Köre (Fabó  László,  22  Hancock  Street,  San  Francisco,  CA  94114,  U.S.A.)
„Országhódítók” c. kiadványából kimásolt országrablási terv:
      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:
       „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  idő  alatt
elérhessétek.”

Jellemző a jelenlegi tüntetések szervezőire, hogy nem hajlandók fellépni a konkrét és egyértelmű biológiai
hatásmérésekkel is bebizonyított népirtással ingatlankiürítő hazaáruló törvényalkotók és országvezetők ellen!

Verőce, 2018. május 8. 

 

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, feltaláló, számos nemzetközi hatás-mérés
tudományi szabadalom szerzője, aki a kálisóval ország mérgezés ellen, az AGROANALÍZIS Tudományos
Társaság  Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság  Ellenőrző  Központ  vezetője,  erre  1992-ben  hivatalosan
felkért  méréstudományi  szakértőként  az akkor  ellenzékben lévő MSZP és  FIDESZ részére  interpellációt
szerkesztett,  amit az akkori kormány a biológiai hatás mérésekkel bizonyított  tények szembehazudásával
hárított el. (Annak a Bartha Béla rendőrfőkapitánynak vagyok az unokája, aki 1944-ben, amíg emiatt el nem
távolították, személyesen akadályozta a rendőrség közreműködését a bíróságon jogerősen el nem ítél zsidók
deportálásában. Később, miután túl sokat tudott, Rákosiék elvették a nyugdíját és a lakását és kitelepítették).
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