
KI AKARJA IRTANI A MAGYAROKAT A MAZSIHISZ?

*A zsidó médiaguruk addig uszították a médiafelügyeletet, amíg elérték, hogy a hazai „freeweb”-
től eltűnjék a népirtás gátló aquanet.fw.hu. Most a www.tejfalussy.com honlapon belül működik. 
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Laci bácsi záradéka:

Szia! 
Elkészült könyvem 2., átdolgozott kiadása (Ébredjetek Titanic táncosai!). Íme egy fontos gondolat a második 
kiadás előszavából -- javaslom terjeszteni!

(Rövidítésekből:  bio-óvszer jelentése: így neveztem el az egészségvédő és gyógyhatású anyagok 
összességét, melyek megóvják fogyasztójukat attól, hogy túl korán szenderüljön jobb létre: 
táplálékkiegészítők, vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, étrendkiegészítők, hidegen sajtolt olajok, 
mikroelemek, magok, csírák, kolloidok, gyógynövényből készülő esszenciák, gyógyteák, tinktúrák, stb.)

Laci bácsi bizalmatlansági záradéka a II. kiadáshoz. Egyre több bioáruház kínál bővülő választékkal és egyre 
magasabb áron bio-óvszereket. Sajnos várható, hogy a gyógyszermaffia előbb-utóbb felvásárolja ezt a 
sikeres üzletágat is, és mikor már rászoktak az emberek az étrend- és táplálék-kiegészítőkre, ezt is 
lakossággyérítésre fogja használni. Ismeretlen gyártók összetevő-leírásaiban ne bízzunk meg feltétel nélkül, 
az ellenőrző szerveket is lefizethetik. Ami a jövőt illeti, főleg a saját (illetve alaposan kiismert barát) 
készítésű bio-óvszerekben, pl. a magunk szedte gyógynövényekben bízhatunk! A gyógyszermaffia újdivatú 
módszere lehet az, hogy aki a gyógyszerekbe és mellékhatásaikba nem hal bele, az az újfajta 
étrendkiegészítőket már nem éli túl. Mivel Síklaky tanítvány vagyok, megtanultam, hogy a bizalmatlanság is 
segíthet minket a túlélésben a pénzemberek világában.

Könyveimmel együtt minden vasárnap d.e. 10-kor a Széll Kálmán téren állok "Lacibácsi" felirattal, 20 
percig, a bérletpénztáraknál. Tavasztól ha sikerül, vidéken fogok dolgozni és csak minden hónap első 
vasárnapján leszek elérhető Budapesten.
Tehát ezt javaslom terjeszteni.

Szeretettel üdvözöl: Lacibácsi, Síklaky István tanítványa
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