A „biolaci.com” honlapon talált „Igaz Hívő” nevű zavarkeltő hozzászólása és erről
Tejfalussy András oknyomozó mérnök hatásmérés tudományi szakértő véleménye:
Igaz Hívő says:
2016-06-23 at 15:19

Jéézusom. Hát ez szenzációs. Ekkora marhaságokat! Fetrengek a röhögéstől. Közben természetesen parlagfüvet
rágcsálok!!!
Válasz

Vélemény, hozzászólás
Öngyógyításhoz a vérelektrolit optimum szerinti táplálkozási VEOP programot ajánlom (lásd:
www.tejfalussy.com, Email könyv 1). Az előző és hasonló hozzászólók viszont kiérdemelték a
következőt:
Az igazi nevét titkoló "Igaz Hívő" és a hozzá hasonló "vélemény nyilvánítók" vagy ostobák vagy a
magyar kiirtás szervező, fedező ügynökök, vélhetően mindkettők. Ezeknek a tiszta Star kóser
tanúsítványos patkányméreg Bonsalt ("jósó") -val ételízesítés való! A hatásait lásd az alábbi
melléklet alapján:
Iratjel: allitolagpatkanymeregisakaliso160610
NEM MAGYAR, AKI ELHALLGATJA A „STOP SÓ, MENZAREFORM” FAJIRTÓ HATÁSÁT
A kálisó érzelemmentesítő hatású is. A magyarok többsége emiatt is annyira el van fásulva, hogy
abba is beletörődik, hogy a kálisóval és az étkezési konyhasó (NaCl) pótlás csökkentésével is
ivartalanítják. Mi másért, ha nem azért, hogy a népirtással helyet csináljanak a betelepülő
kínaiaknak, zsidóknak és egyéb migránsoknak? Ugyanis, ha nincs kellő számú utódunk, az
ingatlanspekulánsok olcsó felvásárolhatják a halálunk után „kiürült” ingatlanainkat és drágán
eladhatják a migránsoknak. Egyébként a magyarok többsége abba is beletörődik, hogy az élelmiszer
és vízmérgezéssel nyugdíjkorhatár alá csökkentik az élethosszát, s "államilag eltulajdonítják” a
nyugdíjbefizetéseit!
Az állítólag patkányméregként is bevált, élelmiszer mérgező kálisóval műtrágyázás és ételízesítés
az önvédelemre is képtelenné tette a magyar lakosságot (és a katonaságot): A Nemzeti Stop Só
Program, Chips-adó, Menzareform és a szennycsatornákkal szennyezett, vírusfertőzött ivóvíz
gyorsuló ütemben pusztít minket. Helycsináló fajirtási módszer, lásd: 2 Mózes 23/20-33, V Mózes
7./2 és 22, és Talmud Baba kamma 93 b. lap és Talmud Taanith 10 a. lap., Ezek ellen a nem kóser
étkezésű magyar csak egyénileg és családilag tudna védekezni. Csak tudna, ugyanis a népirtásról és
a védekezés módjáról sem tudhat. Ha néhanapján hall is róla, a népirtókat szolgáló ügynökök a
fajirtást szolgáló médiában mindjárt elködösítik, szembehazudják a népirtás bizonyító tényeket,
méréseket. A sikeres egyéni védekezés egyetlen hatásos módja a Vérelektrolit Optimum Program
(VEOP) szerinti táplálkozás, amihez csak gyógyszerkönyvi tisztaságú konyhasó (NaCl) és tiszta
desztillált ivóvíz, és az élelmiszerek káliumtartalmát ismertető táblázatok kellenek.
(A www.tejfalussy.com honlapon a hazai fajirtás mérési bizonyítékai is tanulmányozhatók!)
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