
    Valami, amiről a közrádiókban és köztelevíziókban magyarkodó vitatkozók mindeddig mélyen hallgatnak:

HOLOKAUSZT TÚLÉLŐK GAZDAGODNAK A MAGYAROK TÖRVÉNYESÍTETT KIIRTÁSÁN

  Az Ószövetség és a Talmud konkrét előírásokat tartalmaz, példákat és utasításokat mutat be a mást népeket
irtásra, annak „technikájára”. Arra, hogy azokon a területeken, amelyeket el akarnak foglalni, akadályozzák,
hogy mások is (vírusmentes, méregmentes, desztillált) tiszta ivóvízhez és (tiszta nátrium-klorid konyhasóval)
megfelelően sózott kenyérhez jussanak. Magyarország is régóta célországuk, lásd a mellékelt „felhívásukat”!

A magyar emberek felé ezért hazudják életveszélyesen mérgezőnek a biztosan vírusmentes és méregmentes
desztillált ivóvizet. Ezért ajánlják a mérgező kálisót „egészségjavító étkezési sóként” (REDI SÓ, SARA LEE
SÓ,  BONSALT,  BONOSALT,  VIVEGA stb.)  a  tiszta  nátrium-klorid  konyhasó  helyett.  Ezért  növelik
mérgezőre  a  kenyér  és  egyéb  élelmiszerek  káliumtartalmát  a  kálisóval  műtrágyáztatással  és  kálisóval
ételízesítéssel. Ezért csökkentették a szükséges mennyiség ötödénél is kisebbre a  túladagolt kálium mérgező
hatása ellen védő tiszta konyhasó használatát a „Nemzeti Stop Só Program, Menzareform, Chips-adó”-val.  A
túladagolt  kálium  sejtméreg.  Megmérgezi  és  mérgezővé  teszi  a  növényeket.  Nemzőképtelenné  teszi  az
állatokat  és  embereket.  A káliummal  mérgezettek  4.  nemzedéke  lesz  teljesen  nemzőképtelen.  1950-ben
Nobel díjat kaptak, akik biológiai hatás mérésekkel bebizonyították. Az izraeli kutatók (lásd: Haarec) 2050-
re a (káliummal mérgezett) „nyugati férfiak tejes nemzőképtelenségét” valószínűsítik.  Magyarországot a
káliummal kb. 1960 óta műtrágyáztatják mérgezően, s 1980-tól „sózatnak” is vele. Valóban 2050-re jön létre
a teljesen szaporodásképtelen 4. nemzedék. A káliummal mérgezően műtrágyázás óta, a statisztikák szerint,
hazánkban kb.  40.000-rel  kevesebb magyar  születik  évente,  mint  amennyi  meghal.  (Előtte  kb.  ennyivel
többen születtek, mint amennyien meghaltak.) A káliummal nem mérgezett izraelieknél viszont kb. 4-szer
annyian születtek a múlt évben, mint ahányan meghaltak. És újabban az izraeliek egyre több magyarországi
ingatlant vásárolnak fel. Mindezt az alkotmány helyett bevezetett „alaptörvény” teszi lehetővé a részükre, az
eltüntetett alkotmány tiltotta, hazaárulási kategóriába sorolta hazánk területeinek külföldiek birtokába adását!

Melléklet: Russischen  Invaliden  (1910  dec.  30,  285.  szám).  Ebben  jelent  meg  az  Alliance  Israelitée
felhívása,  amelyet  a magyar lapok is  közöltek.  A Weimaier  Hist.-Gen.  Taschenbuch, S.  XII.  fordítása
szerint a következőket tartalmazta:

„Testvérek!  Hittestvérek!  Az  egész  földkerekségen  nincs  egyetlen  darab  föld  sem,  amelyet
könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek
kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden
erőtökkel  azon,  hogy  mindkét  országot  teljesen  birtokotokba  vehessétek,  fáradozzatok,  hogy  minden
keresztényt  elűzzetek  és  teljesen  úrrá  legyetek.  Törekedjetek,  hogy  mindent,  amit  ott  a  keresztények
birtokolnak,  teljesen a kezetekbe vegyetek.  Ha erre  nem volna elegendő anyagi  eszközötök,  a  párizsi
szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és
az  adományok  váratlan  bőséggel  folynak  be  a  pénztárunkba  azzal  a  céllal,  hogy  a  galíciai  és
magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó
kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a
legrövidebb idő alatt elérhessétek.”  (Ezek okozták a magyar zsidók „holokausztját”, nem a magyarok!)
 
Akik nem hajlandók fellázadni ezek ellen, a magyarok kálisóval irtásával ingatlanrablás tudatos bűnpártolói.
A kálisóval a gyermekeinket, unokáinkat nemzőképtelen buzivá mérgeztetők halált érdemlő tömeggyilkosok!

Nem véletlen, hogy a nemrég szentté avatott 23. János pápa is kinyilvánította, hogy az Ószövetség nem kell!
Az emberi jogokat ugyancsak sértő Talmuddal együtt végleg hatályon kívül kell helyezni! Tanulmányozásra
ajánlom a honlapom GTS-Antirandom rovatát, az 1., 58. és 101. email könyveimet, a 8., 10. és 61. videókat.

Verőce, 2018-04-26. Code: holokauszt-ok-180426  

JOGOS VÉDELEMKÉNT, megbízás nélküli kárelhárításként, a kálisóval fajirtás ügyét korábban parlamenti
szakértőként is vizsgálóként készítette és változatlan formában szabadon terjesztésre interneten is közzétette:

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, számos nemzetközi hatás mérés tudományi szabadalom szerzője, 2621
Verőce,  Lugosi  u.  71.  (1-420415-0215,  an.:  Bartha  Edit),  néhai  Bartha  Béla  rendőrfőkapitány  és  Dr.
Tejfalussy Béla táblabíró unokája  ( www tejfalussy com, ujvizforras@gmail.com, +36202181408 )


