NYILVÁNOS VISZONTVÁD A BUDAHÁZY GYÖRGY ELLEN VÁDASKODÓK ELLEN
Tömegével engedi legyilkolni a magyar lakosságot a hazai bíróság és ügyészség, de az ez ellen is (a
Szent Korona Rádióban, a velem készített riporttal) fellépő Budaházy György barátomat börtönbe
záratják!? Naponta többszáz magyart gyilkol le a hazánkat elfoglalni akaró talmudista terrorista maffia,
mégis teljes büntetlenséget élvez!? Csak a "Magyarok Nyulai" szervezetet tűrnék meg? KÖSZÖNTÖM
A MAGYAR ÖNVÉDELMI MOZGALOM MEGALAPÍTÓIT ÉS RÉSZVEVŐIT!
Segítségként javaslom, hogy fokozottan figyeljetek az alábbi problémára és megoldási lehetőségre: A
magyar önvédelmet ivóvíz-desztillálással és az egészségvédő, gyógyhatású víz:konyhasó:kálium
dózisarányok étkezésnél helyreállításával kell kezdeni (lásd a Ringer infúziós oldatnál több száz éve
sikerrel alkalmazott, a testnedvek szerinti, élettanilag optimális víz:konyhasó=110, nátrium:kálium=30
dózisarányt és dózisokat). Egyébként a jelenleg előírt "napi legfeljebb 5 gramm konyhasót és legalább
4,7 gramm káliumot pótlás" bármennyi vízzel, akármilyen gyorsan bejuttatva (lásd a "Nemzeti Stop Só
Program, MENZAREFORM, Chips adó" elnevezésű csalásokat) néhány nemzedék ideje alatt biztosan
kipusztítja a magyar lakosságot, mivel életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatású (biológiai
terrorfegyver, ami már a Talmudban és a Bibliában is szerepel, lásd: Talmud Baba kamma 93 b. lap és
Taanith 10 a. lap és 2 Mózes 23/20-33. és 5 Mózes 7/2. és 22.). A fajirtó hatásait bizonyító konkrét
hatásméréseket - köztük az 1950-ben Nobel díjat elnyert kutatók méréseit - lásd a www.tejfalussy.com
honlapon (Email könyvek, Videók, MEHNAM rovat). Terjesszétek, csináljátok, mert egyébként néhány
nemzedék alatt kipusztítják az összes nem kóser étkezésű magyart hazánkból! Azért szükséges
desztillálni (átpárolni) a csapvizeket, mert ma, a 75%-os csatornázás eredményeként bevezetik a
folyókba az oldott mérgeket és az emberi ürülékkel, a vízmű csapvíz klórozásával nem hatástalanítható
fertőző vírusokat is, amelyek desztillálás hiányában bejutnak a csapvízzel az emberekbe és ugyancsak
egészségkárosítóak. A felvilágosító munkához általam felajánlott közvetlen konzultációs lehetőség: +36
20 218 1408, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, vegyétek igénybe!
Magyar üdvözlettel: (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, hatásmérés
tudományi kutató feltaláló, Magyarország 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
(Iratjel: magyaronvedelmimozgalomhoz161028-BUDAHAZYGYORGY)
https://www.youtube.com/watch?v=oFH0f1KJ₁Q

