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Az Alliance Israélite, Izraeliták Szövetsége 1910-ben meghirdette
Magyarország izraeliták által teljesen elbirtoklását. Trianon volt az egyik
első lépése! Azóta bevetették az ivóvíz- és kenyérrontásos zsidó fajirtási
módszereiket (2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26, Talmud Taanith 10 a.
lap és Talmud Baba kamma 93 b. lap). Tudatos ivóvízszennyezéssel és étel
sózás rontással rongálják a magyarok egészségét: szennycsatornákkal és
mezőgazdasági vegyszerek szennyezik a folyóinkat, amelyekből, a csak
hiányosan tisztító homok-kavics szűrőkkel és klórozással készítik a
vezetékes ivóvízet. A desztillálással tökéletesen tisztított vizet csak zsidók
ihatják. Nekünk életveszélyesen mérgezőnek hazudják. A magyarokat az
egészséges korábbi tizede alá, életveszélyesre csökkentett konyhasó-, és a
korábbi egészséges tízszerese fölé, életveszélyesen mérgezőre növelt
kálium tartalmú élemiszerek fogyasztására (lásd BONSALT reklám!)
bíztatják fel, lásd Stop só program, Menzareform, Chips adó. 1950-ben
Nobel díjat kapott három mellékvesekéreg kutató, akik bemérték az
életrövidítő és nemzőképtesség rontó, fajirtó hatását. A 4. nemzedék lesz
miatta teljesen nemzőképelen. Ez az oka, hogy az izraeli Haarec lap 2050re a nyugati férfiak teljes nemzőképtelenségét várja. A figyelem elterelő
vörösiszap katasztrófa idején, 2010-től, lehetővé tették az izraeli cégek
liberalizált idetelepedését, s az izraeli és ukrán-orosz zsidók vízummentes
itt tartózkodását is. Henry Kissinger szerint (!) Izraelből 2023-ra el fognak
menekülni a zsidók. Ezek is olcsón felvásárolhatják az utód nélkül kihaló
magyarok „elárvult” ingatlanait! Az Ukrajnából vízum nélkül ide engedett
ukrán-orosz zsidók is, az itt szült „már magyar” gyerekeik nevére. (Izraelt
is ilyen módszerekkel „vásárolták fel” annak idején!) Az izraeli arabellenes
bűncselekményekkel menekülésre kényszerített vétlen „kiszsidók” helyett
a fajirtáson gazdagodó spekulánsokra kell haragudni! Védekeznünk kell a
népirtás ellen! Desztillálni kell az ivóvizet, s étkezéssel is, a Ringer
infúziós oldat szerinti, a szív számára optimális víz-, konyhasó- és káliumdózisokat kell a vérünkbe juttatni! A ténybizonyítékokat és a technikai
eszközöket lásd a www.tejfalussy.com tudományos honlapon! Szükséges,
hogy ezekről mindenki világosítson fel legalább 10 magyar embert, pl. a
Tízszerező Önvédelmi Rendszer (TÖR) keretében! Budapest, 2019. január
11. Tejfalussy András oknyomozó mérnök, korábbi országgyűlési szakértő.
(orbanviktorektitkosbevandorloorszaga190111)

