
Nyilvános kérdés a magyarországi vallási gyülekezetekhez: terroristák vagytok, akik az V Mózes 7/2, 
22,  és 2 Mózes 23/20-33 (és Talmud Taanith  10 a.  lap és Baba kamma 93 b.  lap)  szerinti  zsidó 
fajirtáshoz vegyi fegyverként alkalmazott ivóvíz szennyezéssel és konyhasó helyett kálisóval "sózással" 
magyarirtásban  a  védekezés-ismertet  bibliaszövegek  meghamisításának  t résével  iső ű  
b nsegédkeznek?ű

Amióta  1950-ben  Nobel-díjat  kaptak  kutatók,  akik  az  állatkísérleteik  és  emberkísérleteik  során,  a 
konkrét  hatásméréseikkel  százszázalékosan bebizonyították azt,  hogy életrövidít  és ivartalanító is,ő  
vagyis fajirtó hatású, ha étkezésnél a konyhasót hiányosan, s a káliumot túladagolva pótolják, egyes 
bibliatársaságok elkezdték a biblia fordításaikban a (tiszta) konyhasóval sózás alapvet  fontosságára aő  
figyelmet  felhívó Ézsaiás 30/24-et  az eredetivel  ellenkez  értelm re változtatni,  hogy a nem kóserő ű  
érkezés ek a tiszta konyhasóval jól sózott étel helyett konyhasómentes "tisztát" és a "sóskás"-t stb.ű  
egyenek ( k és az állataik). Lásd:ő
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/BIBLIAHAMISITAS.htm. 

Például  egy  református  pap,  Csoma  Zoltán  nyírkátai  lelkész,  nemrég  is  hálálkodott  Istennek, 
Jehovának, egy debreceni istentiszteleten, az egész gyülekezetet is erre biztatva, a 2 Mózes 23/20-33-
ban leírt, általa felolvasott, fenti étkezési diszkrimináción alapuló, aljas, területrablási módszerért.

Ezzel  párhozamosan  Magyarországon,  a  kormányok,  "Só  Stop,  Nemzeti  Sócsökkentési  Program, 
Menzareform"-ként  akadályozzák  a  szükséges  mérték  konyhasópótlást  és  felbiztatnak  a  mérgezű ő 
káliumtúladagolásra. Azt, a Máté és Márk evangéliumában szerepl  figyelem felhívást, hogy kerülni kellő  
a  rosszíz  (vagyis  kálisó  tartalmú)  sóval  sózást  azzal  hatástalanították,  hogy  a  konyhasó  helyettű  
sózásra ajánlott kálisóhoz f szereket kevernek, amelyek elfedik a mérgez  kálisó rossz ízét. Lásd aű ő  
VIVEGA, BONSALT, Bonosalt és az egyéb "nátriumszegény sók", összetételét az interneten, továbbá 
lásd a Zsigó Róbert minisztériumi szak-államtitkárhoz,  a magyar irtásra alkalmazott kálisóval sózás 
ügyében intézett, a sózási csalást leleplez  közérdek  bejelentésemet: http://www.tejfalussy.com/wp-ő ű
content/uploads/2016/02/zsigoroberthezkozerdekubejelentes160223a.pdf  !

Érdekl döm,  hogy  van-e  olyan  egyházi  csoportosulás,  amelyik  hajlandó  segíteni  felvilágosítani  aő  
magyarokat  a  népirtásról  és  a  helyes  védekezésr l,  ahelyett,  hogy  agyonhallgatná  éső  
"szembeprédikálná"  az  eredetileg  helyes  bibliai  szabályokat  és  a  tudományos  hatásmérési 
bizonyítékokat is.

A „bibliai  módszerrel”  folytatott  fajirtás konkrét  mérési  stb.  bizonyítékait  és az áldozatai védekezési 
lehet ségeit lásd a www.tejfalussy.com honlapom Tanítás, Videók, Email-könyvek, MEHNAM és „régiő  
honlapok” rovataiban.

Budapest, 2016. február 27.

A magyarok közérdek  jogos védelemként (BTK), a b nüldöz  szervek helyett  is végzett megbízásű ű ő  
nélküli  kárelhárítási  ügyvitel  (PTK)  keretében,  valamennyi  magyar  önvédelemre  felbiztatásához, 
változatlan  szöveggel  mindenhol  terjesztéshez,  felel sséggel  közzéteszi:  (nemes  Sydo)  Tejfalussyő  
András  Béla Ferenc (1-420415-0215,  an.:  Bartha Edit)  okl.  vill.  mérnök,  méréstudományi  szakért ,ő  
magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, +36 20 218 1408, www.tejfalussy.com
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