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HAZAÁRULÓ KÉPVISELŐINK IZRAELNEK HAZÁNKBA ÁTTELEPÍTÉSÉT INTÉZIK 

Henry Kissinger szerint, az arabokkal szemben folytatott faji megkülönböztetések következtében,
2023-re törvényszerűen megszűnik Izrael. A menekülő izraelitákat helyünkre is akarják telepíteni.

Konkrét biológiai hatás mérések egyértelműen bizonyítják, hogy a hazai országgyűlés és a kormány
tagjai egyetértenek az étkezési konyhasóval fiziológiás mértékben sózás akadályozásával, a kálium
mérgező túladagolásával, az ivóvíz szennycsatornákkal szennyezésével, s ezeknek az életrövidítő és
nemzőképesség rontó mózesi-talmudi fajirtó módszereknek a magyarok kiirtására hasznosításával.

A konyhasó helyett (az interneten jelenleg is  Star kosher BONSALT elnevezéssel reklámozott)
kálisóval ételízesítés és a káliummal műtrágyázással mérgezőre növelt élelmiszernövények fajirtó
hatását 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók, ill. mások és a saját hatásméréseink is bebizonyították!

A hazai hivatalnokok népirtással és eladósítással ingatlan kiürítési taktikája a „Hogyan bánjunk a
palesztinokkal” című könyvből idézett, az izraeli parlamentben előadott héber terrorizmus analógja:

Írta: Böcz Sándor
Kossuth Könyvkiadó / 1981.
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Magyarázó megjegyzés:
Emberi szervezet esetén, egy felnőttnél, például napi 3 liter víz mellett, 27 gramm konyhasó és 0,36
gramm kálium vérbe jutása optimális élettanilag (fiziológiásan) a szív számára, ill. valamennyi sejt
és  szerv  számára.  Ez  az  élettanilag  optimális  arány  az  egészséges  ember  testnedveiben.  Nem
véletlenül  ez  a  dózisarány  a  Ringer  fiziológiás  infúziós  oldat  alkalmazásánál.  Ennél  is  a  víz  :
konyhasó=110, nátrium : kálium 30 dózisarány optimális. Az optimálishoz képest, a víz, konyhasó,
kálium dózisarány nagymértékű megváltoztatása  valamennyi  sejt  működését,  alkalmazkodási  és
védekezési  képességét  tönkreteszi,  lehetetleníti.  A  kormány  „Nemzeti  stop  só  program,
Menzareform és Chips adó” elnevezésű csalásai népirtást valósítanak meg azzal, hogy akármennyi
vízhez, bármilyen ütemben bejuttatással, napi legfeljebb 5 gramm konyhasó (2 gramm nátrium), de
legalább 4,7 gramm kálium pótlást, vagyis a 2/4,7=0,43 életveszélyes nátrium : kálium dózisarányt
kényszerítik rá a magyar népre. (1 óra alatt, akárhogy a vérbe juttatva, már az 1 vagy 2 grammnál
több kálium is vese- és szívműködés veszélyeztető lehet. (Az izraeli Holt tengerből is a nátrium :
kálium  arány  nagymértékű  megváltozása  pusztított  ki  minden  élőlényt!)  Közben  a
szennycsatornákból  bejutó fertőző  vírusok és  a  földekről  bemosódó ártalmatlan  mennyiségűnek
hazudott mérgek csak az ivóvízként desztillált vizet használók egészségét nem veszélyeztetik. Lásd
Talmud, Taanith 10 a. lap: Zsidó tiszta esővizet (desztillált vizet) ihat, nemzsidó csak szennyezettet!
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Részletesebb bizonyítás: www.tejfalussy.com honlap, Videók, Email könyvek, GTS-Antirandom és
MEHNAM rovat.

A magyarokat gyilkolást és eladósítást folytató korábbi és jelenlegi törvényhozási és törvényesség-
ellenőrzési országgyűlési és önkormányzati képviselők, kormánytagok és egyéb hivatalnokok elleni
nemzetközi feljelentésként és közérdekű kárelhárító bejelentésként az Állampolgári Jogok Biztosa
címére megküldi, tiltakozásként az ellen, hogy vízummentességet biztosítottak a hazánkat elfoglalni
akaró izraeli és ukrán-orosz zsidóknak is, akik az ide szült gyermekeiknek akármit felvásárolhatnak,

Tejfalussy András okl. vill. mérnök  (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) méréstudományi szakértő,
megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő, néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és Bartha Béla rendőr-
főkapitány unokája. Lakcím: 2621 Verőce, Lugosi u. 71., levelezési cím: 1036 Bp. Lajos u. 115.
e-mail: +tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, Tel.: +36 1 250 6062, + 36 20 2181408.

Budapest, 2018. december 15. 
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