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ÉS KONKRÉTAN MIT TEHETÜNK

Üzenet:

Csak a nem vallásos, de vagyonos zsidók kiirtása céljából árusítják a "BONSALT" elnevezésű 
kálisót kóser tanúsítvánnyal, amikor a kálium túladagolás életrövidítő és ivartalanító hatású 
(patkányméreg)? Azt hazudják a magyaroknak, hogy a méreg a desztillált tiszta víz, és a tiszta 
konyhasó. Tömegesen pusztulnak emiatt, akik nem tudják az igazat a zsidó SZMSZ-ből (lásd 
Luzsénszky Alfonz: A Talmud Magyarul). Vagyis azt, hogy (csak) zsidó ihat tiszta desztillált
vizet, esővizet, (Taanith 10 a. lap), s hogy azzal és a konyhasóval megfelelően sózott* kenyérrel 
gyógyíthatja ki magát a betegségekből (Baba kamma 93 b. lap). Jogos védelemként (Btk.) és 
megbízás nélküli kárelhárítás keretében (Ptk.) felszólítom a zsidó és keresztény egyházi vezetőket, 
hogy haladéktalanul helyezzék hatályon kívül azokat a "zsidó-keresztény" törvényeket, amelyek 
arra tanítják a zsidókat, hogy csak ők kaphatnak tiszta ivóvizet és olyan kenyeret, ami hosszú életet,
jó szaporodóképességet, és betegségekből kigyógyulást eredményez (lásd 2 Mózes 23/20-33.,  5 
Mózes 7/1-26. stb.),Arra tanítja, hogy közben az ivóvíz és kenyér (és egyéb élelmiszerek) a zsidók 
elszaporodásával arányos, titokban programozott rontásával irtsák ki az általuk elfoglalni akart 
területről a szerintük "bálványimádókat” (A Talmud szerint: a Krisztus után tévelygők is 
bálványimádók), a keresztényekkel keveredett zsidókat is.

A megfelelő sózáshoz a csak a desztillált vízből és a tiszta NaCl konyhasóból készült SALSOL 
infúzióval a vérbe juttatott dózisokat kell alapul venni étkezésnél is. A Ringer infúziónál is ez a víz :
konyhasó dózisarány. 3 liter Ringerrel 27 gramm konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot juttatnak
be a vérbe. Nyilvánvaló népirtás a Nemzeti Stop Só Program, Chips-adó, Menzareform, amivel 
akármennyi víz mellé akármilyen gyors bejuttatással legalább 4,7 gramm kálium és legfeljebb 5 
gramm konyhasó étkezési "pótlását"  kényszerítik rá a mai magyar lakosságra. (Egyébként 1950-
ben Nobel díjat kapott kutatók is kimutatták a hatás-vizsgáló méréseikkel a sózástorzítás fajirtó 
hatását!) Már sokkal több magyart kiirtottak vele, mint amennyi (92.000) ismert nevű magyar zsidó 
holokauszt áldozat nevét felolvasták a Dohány utcai zsinagógában. Tűrhetetlen, hogy az a hála, 
hogy szóltam ezekről Zoltai Gusztávnak, hogy a mérgezést fenntartó mezőgazdasági miniszter által 
felbérelt ügyészek (eddig már hatszor) kíséreltek meg (eredménytelenül) "gondnokság alá 
helyeztetni". Az 5. kísérletre úgy hurcoltak el a rendőrök véresre bilincselve a bíróságra, hogy 
hajnalban betörtek az irodámba, ott és a rendőrségen egyrázkódásosra vertek, rugdostak és mindezt 
a köztársasági elnök azzal fedezi, hogy csináltak egy hamis iratot (X-398/1998), amiben azt 
hazudják, hogy korábban gondnokság alá voltam helyezve. Sosem voltam. Ha lettem volna, nem 
lehetne folytonos a választójogom és a jogosítványom. A veretéses akció idején a személyi 
számomat is meghamisították és az OTP-esek ellopták az ott tartott pénzünket. Az ügyészség azzal 
fedezte, hogy azt hazudta, épp annyival tartoztam az OTP-nek, amennyit leemelt a (társasági) 
számlánkról. Az OTP 514.000.-Ft ot "emelt le", és én egy másik számlán csak 8.000,-Ft-tal 
tartoztam. Valamennyi bizonyíték közzé van téve a www.tejfalussy.com honlapon és az ezen belül 
működő www.aquanet.fw.hu honlapon. Utóbbi már csak itt működik, mert "antiszemitizmussal" 
vádolva a médiafelügyelet feluszította ellenem a hazai freeweb-eseket.

Verőce, 2017. 07. 24.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, számos nemzetközi  méréstudományi szabadalom feltalálója, 
volt környezetvédelmi minisztériumi, országgyűlési, tudományos akadémiai és önkormányzati 
szakértő
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