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Tisztelt Dr. Balogh Sándor Professzor Úr! 

 

Egyetértek azzal, hogy a magyar múlt tisztázásával is fontos foglalkozni. De kit fog érdekelni 
az igazság, ha nem marad magyar, mert kiirtanak minket az alábbi módszerekkel? 

 

A hazai élelmiszerboltok a kálisóval mérgezett étkezési sókat sokkal magasabb áron árusítják, 
mint a tiszta NaCl konyhasót, és azt hazudják a sófeliratok, és a kormánypropaganda, hogy a 
jobb a hullák vérszéruma kb. 1/1 NaCl/KCl aránya, az ennek megfelelő étkezési 
nátrium/kálium dózisarány, mint az egészséges ember vérszérumának és az annak megfelelő 
fiziológiás infúziós (Ringer) oldal 30/1 nátrium/kálium dózisarán, holott 1950-ben Nobel 
Díjat kaptak kutatók, akik a csökkentett nátriumpótlás és vagy növelt káliumadagok 
életrövidítő, meddőség okozó stb. (népirtó hatásait) élettani hatás kalibráló állat- és 
emberkísérletekkel egyértelműen bebizonyították. 

 

Amerikában ugyanezekkel a "természetes vegyi fegyverekkel"  tízezernél több lakost 
pusztítanak ki naponta. A lelkészek egy része tudja, de nem szól róla. Újabban a kereszt(y)én 
bibliafordításokat is hozzáhamisítják a népirtási célhoz. Már már nem a sózott takarmányt 
tartja jónak Ézsaiás 30//24, hanem a sótlant (a "tisztát").  

 

A Tóra és Talmud ma is érvényes törvényei minden zsidót arra köteleznek, hogy igyekezzék 
kicselezni a más államok törvényeit, igyekezzék megrabolni, s irtani a "bálványimádókat", az 
ivóvizük és kenyerük mérgezésével és repkedő gyilkoló állatok segítségével. (Mózes 
V.7./2,22, Mózes II.23./20-33, Talmud Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap).  

 

Egyébként én is előadtam az Ön által említett MVSZ rendezvényen. "A tizenegy eltitkolt csőd 
főok" címmel arról tartottam előadást, hogy miként valósítják meg hazánkban a mózesi-
talmudi módszeres fajirtást, a "zsidó helyfoglalás arányos" "étkezési vegyi fegyver 
használatot" a szennyvizekkel mérgezett, vírusfertőzött ivóvizekkel, és betegítő hatású 
csökkentett konyhasó dózissal és az ugyancsak betegítő hatású étkezési káliumdózissal. A 
Nemzeti Sócsökkentési Program", a "Stop Só" kampány keretében tervezett 
véletlenszerűséggel rövidítik az életünket és csökkentik a szaporodóképességünket. Naponta 
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több százzal fogy a magyar lakosság létszáma. A média az emiatti népfogyást más hatásokra 
vezeti vissza, nem hagyják szóhoz jutni a népirtás tényleges okait is leleplező szakértőket, s 
ha mégis szóhoz jutnak, a tudományos akadémiái és egyetemi csalók azonnal letagadják, 
szembehazudják a tényeket.  

 

A fentiekkel kapcsolatos további méréstani információ és bűnügyi dokumentáció is letölthető 
a www.tejfalussy.com honlapomról. Kérem, hogy segítsen hatályon helyeztetni a zsidókat 
születéstől fogva halálukig fajirtásra kötelező törvényeket. 

 

Verőce, 2013. 09. 10. Tisztelettel: Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com) 

 

 

Mellékletek 

 

1. 

Kód: nepszavazas-vegyi-fegyver-kalisoval-fajirtas-betiltashoz-130909 

 
NÉPSZAVAZÁS SZÜKSÉGES A VEGYI FEGYVER KÁLISÓVAL FAJIRTÁS 

BETILTÁSHOZ (Üzenet és bizonyítékok) 

Szerintem mindennél sürgősebb, előbbre való, hogy leállítsuk a szennyezett ivóvízzel 
és a mérgező kálium- műtrágyákkal és az NaCl étkezési konyhasó KCl kálisóval 
helyettesítésével (=talmudi-mózesi módszerrel) folytatott vegyi fegyveres hazai 
fajirtást. Mindenkit kérek, hogy segítsen a melléklet szerinti tények alapján szervezett 
fajvédő népszavazás előkészítésében, szervezésében! 

Verőce, 2013. 09. 09. 

Üdv, Tejfalussy András ( tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com ) 

 

2. 

Iratjel: nepszavazasitematika-2013-09-10 

 

A MAGYAR DIÁKOK NÉPBUTÍTÁS-, NÉPMÉRGEZÉS ELHÁRÍTÁST KÖVETELÉSEI 
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Tiltsák az értelmezési szótárakban még nem szereplő kifejezések jogi vonatkozású alkalmazását. 

 

Tiltsák meg az egyenlőségek nullával beszorzását és a nullá(k) hozzáadásával bővítését. 

 

Étkezésnél se tüntessék fel egészségrontónak az NaCl konyhasó fiziológiás dózisait. 

 

Tiltsák a termőföld kálisóval és vagy konyhasóval, az ételek kálisóval mérgezését. 

 

Tiltsák a háztartási, ipari és mezőgazdasági szennyvizek ivóvízbázisba vezetését. 

 

Tiltsák a vírustartalmú szennyvízzel szennyezett ivóvíz tisztának feltüntetését. 

 

Tiltsák az átpárolt tiszta víz ivóvízként fogyasztását mérgezőnek feltüntetést. 

 

Büntetőjogilag is szankcionálják a fentiek ellenkezőjét folytatókat. 

 

( A fentiek jogosságának igazolását lásd: www.tejfalussy.com ) 

 

3. 

tervszeru-magyarirtasert-kapjak-a-hiteleket-121217-130908.pdf 

 

4. 

EmailKonyv67-biblia-hamisitassal-fajirtanak-120331.pdf 

 

 

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/doksik/tervszeru-magyarirtasert-kapjak-a-hiteleket-121217-130908.pdf

http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/67.emailkonyvbiblia-hamisitassal-fajirtanak-120331.pdf

http://www.tejfalussy.com/


5. 

 
FW: szeretnék előadásokat tartani, témám: SZENT ÁGOSTON ÉS A 

MAGYAR KÜLDETÉS 
 

 
Kedves Barátaim 

Szeptember 17-én érkezem Magyarországra, és október 14-ig leszek otthon. Ez alatt 
az egy hónap alatt szeretnék előadásokat tartani, vagy akár csak kis baráti körben is 
elbeszélgetni erről a témáról. Azért is hálás lennék, ha otthoni ismerőseidnek továbbitanád 
ezt. 

Hálás lennék, ha baráti, sajtó, rádió és TV kapcsolataid révén tudnál valamit 
megszervezni. Az előadásokért semmi honoráriumot nem fogadok el, tudom, hogy a 
Magyarok Istene majd megfizet érte. 

Minden javaslatot figyelembe veszek, de kérem, ne return-el válaszoljanak, hanem 
erre a címre: blueskies246@aol.com-ra kérek választ. 

Szeretettel, 

Dr. Balogh Sándor 

 

SZENT ÁGOSTON ÉS A MAGYAR KÜLDETÉS 
Dr. Balogh Sándor 

Blueskies246@aol.com 
Bemutatkozásul annyit, hogy Veszprémben voltam kispap az 50-es években, és már 

akkor érdekelt Szent Ágoston. 1952-ben „izgatásért” hatunkat letartóztattak, mert államosítani 
akarták a szeminárium épületét, és mi voltunk az ürügy. Olti bíró hat év börtönt adott, amiből 
hármat leültem a várpalotai szénbányában. Szabadulásom után nem tudtam visszamenni a 
szemináriumba, megnősültem, disszidáltam ’56ban, az USA-ban (NYU-n) politikai 
elméletből 1965-ben a Master Thesist Szent Ágostonról írtam, majd a Ph. D. disszertációt 
pedig ’56-ról. 

Azóta a család (hét gyermek, 19 unoka) miatt a kenyérkeresés (egyetemi tanár voltam) 
nagyon lekötött, és csak most mentem vissza Szent Ágostonnal foglalkozni. Az indítólökést 
az adta, tavaly meghívtak előadást tartani a MVSZ rendezte 
Magyarok VIII. Világkongresszusán a Szent Korona tanról. Előadásom lényege az volt, hogy 
a Szent Korona Tan olyan, mint egy jéghegy: van egy látható része, a törvények, amiről a 
jogászok beszélnek, és egy láthatatlan, az égi, szakrális, misztikus kapcsolat. Ezután jutott 
eszembe, hogy Szent Ágoston Isten városa c. mű is egy szakrális rendszerről beszél. 

Azóta is sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és odáig jutottam, hogy a szakrális-
szekuláris szétválasztását, illetve ellentétét Szent Ágoston V. században irt De Civitate Dei c. 
munkájában találjuk legjobban megalapozva. A szakrálisnak a közéletből való kihagyásáért és 
a Szent Ágoston által kifejtett, a Szentírásra alapozott, Istentől származó hatalom fogalma 
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helyett  a demokratikus „néphatalom” bevezetéséért és népszerűsítéséért végső fokon Szent 
Tamás felelős. Szent Tamás nagy teológiai rendszert alkotott ugyan, de teljesen átvette, illetve 
továbbította Arisztotelész naturalista-humanista-szekuláris társadalombölcseletét. 

Jelen bajaink onnan származnak, hogy az Istentől leválasztott humanista, azaz 
emberközpontú hatalom, amit Ágoston az „ember városának” hív, egyre inkább a Sátán 
befolyása alá került, amit a mai materialista világ nem képes felismerni. Az Istentől elszakított 
ember pedig nem képes megállítani a Sátán terjeszkedését. 

A globalizmus egy sátáni terv, amely a nemzetállamokat egy húsdaráló-szerű 
folyamatban akarja feldarálni, megfosztva az egyént a nemzeti örökség jótékony, 
hagyományápoló védelmétől, és teljesen a sátáni hatalmak kezébe akarja juttatni az 
emberiséget. 

A Szent Korona tan harmadik vetülete: a magyarság különleges hivatása és feladata 
ezt a folyamatot a szakrális kapcsolatok és társadalmi rend visszaállításával megállítani. 

Amerika egyre nyilvánvalóbb hanyatlása és a sátáni hatalom globális erősödése 
mutatja, hogy milyen hatalma van felettünk, az Isteni törvények és Isten védelme alól 
„felszabadult” emberiség felett. Csak a szakrális társadalomhoz való visszatérés tudja 
megmenteni nemzetünket, és általunk az emberiséget a végpusztulástól. 

Ezt a feladatot szeretném ismertetni, és erre keresek lehetőséget.+ 
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