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Kötelező olvasmány! Böjte Csaba
kimondja az igazságot a bevándorlásról

„Én nem a bevándorlóktól féltem Európát, hanem a lagymatag keresztényektől. Az a
természet rendje, hogy az a népcsoport, amely vegetál, amely nem alkalmas rá, hogy az életet
továbbvigye, elsorvad, kihal, lehúzzák a lefolyón, és a helyüket elfoglalják azok a népek,
amelyekben van életerő, lendület, bátorság. Teherbe ejtik feleségüket, csobogó élet veszi őket
körül. A mai Európa langyos állóvíz, ahol sok ember egyik legfőbb gondja a fogyókúra, az
alakformálás és értéktelen, csillogó kacatok gyűjtése, a testet, lelket megrontó élvezetek utáni
hajsza. A Jóisten, úgy látom, a migrációs kérdéssel egy jó nagy fakanalat ragadott, és elkezdte
kavarni ezt a hatalmas fazekat. Isten azt szeretné, hogy térjünk észhez, térjünk meg, különben
elveszünk. Ne magunkra aggatott címkékkel jelezzük, miben hiszünk, hanem legyen
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gerincünk, jól definiált értékeink, amelyekhez tartjuk magunkat. Ne nyafogjunk, hogy de
nehéz a feladat, hanem küzdjünk. A focicsapat sem siránkozhat, ha erős az ellenfél, hogy jaj,
összeesküdtek ellenünk, tervet eszeltek ki, hogyan győzzenek le bennünket! Küzdeniük kell,
megfogalmazni saját elméletüket, hogyan nyerhetik meg a meccset! Az most a kérdés,
káoszba süllyedt harmadik világ lesz-e Európából, vagy a tolerancia, a becsületes munka, a
párbeszéd útján mi leszünk képesek segítő kezet nyújtani, hogy mindenütt megteremtődjön
egy rendezett, békés világ. Nem lehet folyamatosan félrevert harangok zajában élni, ezért
nyugtassuk meg magunkat, s arra összpontosítsuk erőinket, ami a feladatunk. Jókedvvel,
örömmel, gyermekekkel töltsük meg a Kárpát-medencét, mert az ország mindig azé lesz, aki
élettel, gyermekkel tölti meg. Ha nem lesz gyermek, a légüres teret a máshonnan jövő
emberek töltik be. A demográfiai kérdés az egyik legfontosabb a Kárpát-medencében. Ha ezt
nem tudja népünk megoldani, legördül számunkra a függöny.”
Böjte Csaba OFM
---Kedves Böjte Csaba OMF!
A magyar megmaradási probléma megértéséhez és megszüntetéséhez tudni kell, hogy az élő
ember testneveiben, a vérszérumában is, 110 a víz:konyhasó és 30 a nátrium:kálium arány.
Ugyanilyen a dózisarány a gyógyításra sikeresen alkalmazott Ringer infúziós oldatban is.
Magyarországon, de számos más európai országban is, rákényszerítik a lakosságra, újabban
„menza reformként” a gyerekekre is, a 0,43-as nátrium:kálium étkezési dózisarány. Tudva,
hogy 1950-ben Nobel-díjat kaptak, akik kimutatták a hiányos konyhasópótlás és a mérgező
kálium túladagolás betegítő, életrövidítő, ivartalanító, nemiség torzító („elbuzisító”) hatását.
Nincs esélyük a megmaradásra a magyaroknak, ha a mérgező kálisóval talajműtrágyázást
(amit Kína és az iszlám országok is mellőznek!), és a kálisóval ételízesítéssel ételmérgezést
és a nagymértékben hiányos konyhasópótlást folytatják, s akkor sincs esélyük, ha elhiszik,
hogy a (Talmud szerint is) lehető legjobb, legegészségesebb, gyógyító hatású ivóvíz, a tiszta
(desztilláltvíz) esővíz „életveszélyes méreg”, s ha elhiszik, hogy az egyik legjobb táplálékuk a
szennycsatornákkal beléjük vezetett szennyvízzel elszennyezett folyók vizéből csak homokés kavics szűrők által hiányosan tisztított, majd (a fertőző vírusokra hatástalan) klórozással
fertőtlenített ivóvíz. A hazai hatóságok ugyanis évtizedek óta folyamatosan bebeszélik ezeket,
miközben „likvidálni igyekeznek” az igazságot és a hirdetőit. A folyamatban lévő likvidálási
kísérletük dokumentumai a www.tejfalussy.com honlap MEHNAM-470 rovatában láthatók.
Szerintem a szeretet ereje ki kell terjedjen az összes magyar ezekről és a tényleges védekezési
lehetőségeikről való azonnali felvilágosítására. Mellékelek hozzá egy „iránymutató cédulát”
(a melléklet iratjele: „tudod-hogy-nepirtanak-151028”).
Budapest, 2015. 11. 01.
Baráti magyar szeretettel:
Tejfalussy András
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