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GYAKORLATI MAGYARIRTÁS, a
Mózes II. 23. 20-33. módszerrel?  
A Biblia és a Talmud szerint (együtt), a vallásos zsidók desztillált ivóvizet igyanak 
és  a  NaCl-dal  (konyhasóval)  sózzanak,  hogy  ne  legyenek  meddõk, 
kigyógyulhassanak  a  nyavajáikból  és  a  lehetõ  leghosszabb  ideig  élhessenek,  s 
természetes összetételû zöldségeket
és egyéb táplálékokat fogyasszanak. 

Számos  orvos  és  természetgyógyász  titkolja,  hogy  a  rák-  stb.  betegségek 
szaporodása  csak  a  tiszta  desztillált  víz  ivóvízként  és/vagy  infúzióval 
vérbejuttatásával  akadályozható  és  az  élõ  vér  (30:1)  élettani  aránya  szerinti 
nátrium- és kálium pótlással (halottvér 1:1 arányában pótoltatják). 

AZ ÁLDOZATOK ELÕL EZEKET TÖBB MÓDON TITKOLJÁK EL:
Az egyik módszerük, hogy ellenkezõ hatásúnak tüntetnek fel egyet vagy többet a 
fentiek közül, pl. a helyes (fiziológiás) konyhasópótlást túl sok sót bejuttatónak, s a 
desztillált vizet károsnak. A másik módszerük, hogy helyettük a nem gyógyhatású, 
sõt a betegségeket elõidézõ más anyagokat ajánlanak a nemzsidók részére, pl. a 
desztillált  víz  helyett  a  hunzavizet  és  a  konyhasó helyett  a  "hunzasót",  amiben 
ivartalanító, betegítõ kálisó stb. is lehet, nagy mennyiségben.

Az élõ és gondolkodó víz tulajdonságai címû cikk (NEMZETÕR, 2009. 04. 22., 
10-11.old.) is a gyógyhatású desztillált víz ivástól elriasztó hamis agitáció?! Dr. 
Masaru Emoto a desztilláltvizet írta legjobbnak! 

Melléklet: A „hunzavizes” cikkrészlet.

Verõce, 2009. 04. 27.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT
2621 Verõce, Lugosi u 71.













VESZEDELMESEN MÉRGEZŐ A BÚZAFÜBEN ÉS A LEVÉBEN A 
BÚZATERMÉSBEN LÉVŐNÉL NÉHÁNYSZOR TÖBB KÁLIUM: 



 

Ezért javasolják egyes természetgyógyászok, hogy igyák a magyarok, 
különösen a rákbetegek  naponta, literszámra a búzafű még mérgezőbb, 

gyorsabban felszívódó káliunot bejuttató levét??















Kód: IvovizTermgyogy0812-XIV-flj

FELJELENTÉS A NEM KÓSER ÉTKEZÉSÛ LAKOSSÁG EGÉSZSÉGVÉDELMÉHEZ 
ALAPVETÕ KÖZÉRDEKÛ ADATOKAT (NORMÁKAT) TUDATOSAN ELKÖDÖSÍTÕ 
(SZAKÁRTÓ) SZAKÉRTÕK ELLEN.  (Kárelhárítás  a  Ptk.  484-487.  §.  szerinti  közmunka 
végzéseként, a Magyar Állam és illetékes szervei, pl. a rendõrsége és ügyészsége helyett!) 

A 100  Celsius  fokos  vízgõzbõl  hûtéssel  készített  víz  a  lehetséges  legjobb,  egészségvédõ, 
gyógyító  hatású  ivóvíz,  az  infúziónál  közvetlenül  a  vérbe  is  bejuttatják,  0,9%  tiszta  NaCl 
(konyhasó)  egyidejû  pótlása  mellett.  Ennyi  NaCl-t  étkezéssel  is  lehet,  kell  pótolni.  Lásd: 
www.ujvizforras.fw.hu!  Ez  az  olcsó  és  legjobb!  Ezért  titkolja  el  az  ÁNTSZ,  s  pl.  a 
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ magazin is?! Lásd a 2008. dec. XIV. évf. 12. szám 78-81. oldalát, 
ill. az ÁNTSZ honlapját! 
 

Tudatosan elködösítik, hogy desztillált ivóvíz a lehetõ legjobb, a megfelelõ étkezési konyhasó 
pótlás  esetén.  Álproblémákat  állítanak  elõtérbe,  ellenõrizhetetlen  mértékben  tisztító  szûréses 
készülékeket javasolva. Nem szállnak szembe a vízmûveki, szennycsatornákkal szennyezett, az 
ürülékkel  bejutó  vírusokat  elpusztítani  nem  tudó  homokszûrõkkel  és  klórozással  részben 
tisztított, ill. fertõtlenített kemény vizek ivóvíz céljára ajánlóival? Egy másik cikk pl. (Mindent a 
Sóról), a mérgezõ kálisóval kevert mérgezõ sókeverékekrõl sokakkal elhitette, hogy azok sokkal 
jobbak a tiszta sónál! Tulajdonképpen közérdekû adatok eltitkolásában és meghamisításában való 
tudatos média bûnsegédkezésnek lehet, kell tekinteni mindezt, a csatolt cikk alapján!?

Ettõl csak a kóser étkezésû zsidók vannak védve, mivel a zsidó törvénykönyv, a Talmud (Taanith 
10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap) szerint, csak a desztillált víz alkalmas ivóvíz céljára, és jól 
sózott  kenyér  mellé  fogyasztva,  a  legtöbb  betegségbõl  ki  tud  gyógyítani!  Tehát  az  teljesen 
nyilvánvaló, hogy a Talmud, valamint Mózes II. 23. 20-33. szerinti zsidó népirtást segítik elõ, 
akik  ismerik  a  desztilláltvíz-ivás  és  a  fiziológiás  sópótlást  elõnyeit,  de  ezt  mások  elõtt 
elködösítik, s ezzel annyi nem kóser étkezésût mérgeznek, amennyi ingatlan kell. 

 Néhány új és régebbi bizonyíték a fent hivatkozottakhoz, a rendõrségi nyomozás elrendeléséhez: 
1./ Természetgyógyász Magazin, „Milyen a jó ivóvíz?” címû cikke (2008. december XIV. évf. 
12. szám, 78. 81. oldal), Tejfalussy András méréstani szakértõi megjegyzéseivel ellátva.  
2./  Közegészségügyi  és  Járványügyi  Állomás  (KÖJÁL)  által  mérésekkel  felderített  ivóvíz 
szennyettség
1987-88-ban  országosan  és  az  egyes  megyékben,  az  Országos  Vízügyi  Hivatal  egyik 
kiadványban.
3./  Az  ÁNTSZ  elszennyezteti  az  étkezési  desztillált  ivóvizet  szennyezett  víznek  a  hozzá 
kevertetésével!
4./ Talmud, Taanith 10 a. lap + Baba kamma 93. b. lap, fordította: Luzsenszky Alfonz, Budapest 
5./ Bibliából, Mózes II. könyve 23 rész, 20-tól a 33-ig.  
6./ Zsidó terv a nem zsidók Magyarországról véglegesen eltávolítására (Alliance Israelitée 1910). 
7./ Izraeli elnök által elõadott terv, Magyarország zsidó tulajdonná tételére (NEMZETÕR, 2007. 
október 20., VI. évfolyam 43. szám, 1. oldal, + a héber újságszöveg, Hering József fordításában). 



A részletesebb bûnügyi bizonyíték gyûjteményt, a KÖJÁL ivóvíz szennyezettségi adataival, és az 
Állami  Számvevõszék  Vízügy-vizsgálati  megállapításaival  stb.  lásd  az  AGROANALÍZIS 
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG  www.aquanet.fw.hu honlapján!

Verõce, 2009. 01. 13. 

Tejfalussy András dipl. mérnök
méréstani szakértõ (1-420415-0215) 

TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT
2621 Verõce, Lugosi u. 71.

+36-202181408

Kapják: A Köztársasági Elnök és a Váci Városi Rendõrfõkapitány kezéhez is megküldve!

(Kíváncsian várva a tanulmányozható válasz reakcióikat!)

MELLÉKLETEK:



Kód: TermGyogyIvovizCsal090114

MIÉRT KÖDÖSÍTIK EL, A TERMÉSZETGYÓGYÁSZ MAGAZIN ÉS AZ ÁNTSZ IS, AZ 
OTTHONI VÍZÁTPÁRLÁS ÚTJÁN JOBB IVÓVÍZHEZ JUTÁS LEHET SÉGÉT?Ő

A 100  Celsius  fokos  vízgõzbõl  hûtéssel  készített  víz  a  lehetséges  legjobb,  egészségvédõ, 
gyógyító  hatású  ivóvíz,  az  infúziónál  közvetlenül  a  vérbe  is  bejuttatják,  0,9%  tiszta  NaCl 
(konyhasó)  egyidejû  pótlása  mellett.  Ennyi  NaCl-t  étkezéssel  is  lehet,  kell  pótolni.  Lásd: 
www.ujvizforras.fw.hu!  Ez  az  olcsó  és  legjobb!  Ezért  titkolja  el  az  ÁNTSZ,  s  pl.  a 
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ magazin is?! Lásd a 2008. dec. XIV. évf. 12. szám 78-81. oldalát, 
ill. az ÁNTSZ honlapját! 















 Code: TerroristaMozesII-23-20-33
SZENT BIBLIA 
(Dusicza Ferenc, Pécsi Szikra Nyomda,
90-92. oldal)

„Mózes II. könyve 23. rész: 
Igazságról, felebaráti szeretetrõl és ünnepek megtartásáról való törvények.
....
Ígéret és parancs a kananeusok kiûzésére.

20. Ímé én Angyalt bocsátok el te elõtted, hogy megõrizzen téged az útban és bevigyen 
téged arra a helyre, amelyet elkészítettem.
„21. Vigyázz magadra elõtte és hallgass az õ szavára; meg ne bosszantsd õt, mert nem 
szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van benne.
22. Mert ha hallgatandsz az õ szavára; és mindazt megcselekended, amit mondok: akkor 
ellensége lészek a te ellenségeidnek és szorongatom a te szorongatóidat.
23. Mert az én Angyalom elõtted megyen és beviszen téged az emoreusok, khivveusok, 
perizeusok, kananeusok és jebuzeusok közé és kiirtom azokat.
24. Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat és ne cselekedjél az õ cselekedeteik 
szerint; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat.
25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet és 
eltávolítom ti közületek a nyavaját.
26. El sem vetél, meddõ nem lesz a te földeden semmi: napjaid számát teljessé 
teszem.
27. És rettenésemet bocsátom el elõtted és minden népet megrettentek, amely közé 
mégy és minden ellenségedet elfutamítom elõtted.
28. Darazsat is bocsátok el elõtted és kiûzi elõtted a Khivveust, Kananeust és Kitheust.
29. De nem egy esztendõben ûzöm õt ki elõled, hogy a föld pusztává ne legyen és 
meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.
30. Lassan-lassan ûzöm õt ki elõled, míg megsokasodol és bírhatod a földet.
31. És határodat a veres tengertõl a filiszteusok tengeréig vetem és a pusztától fogva a 
folyóvízig: mert kezetekbe adom annak a földnek a lakosait és kiûzöd azokat elõled.
31. Ne köss szövetséget se azokkal, se az õ isteneikkel.
33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bûnbe ne ejtsenek téged ellenem, mert ha az õ 

isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked.”

A  TALMUDISTA  ZSIDÓK  VALAMENNYI  MÁS  NEMZET  TÖRVÉNYEI  FELETT 
ÁLLÓ  „LEGFÕBB  TÖRVÉNYKÖNYVÜKKÉNT”  TISZTELIK  A  TALMUDOT,  A 
TALMUD PEDIG LEÍRJA, ELMAGYARÁZZA A FENTI MÓZESI ÉLETTÉR RABLÁSI 
CÉLÚ NÉPIRTÁSI SOFTWARE OLCSÓ, EGYSZERÛ, HATÁSOS,  NEM KÖNNYEN 
TETTEN ÉRHETÕ MÓDJAIT: 

„54 b. lap. A nemzsidók javai hasonlók a pusztához, s olyanok, mint egy gazdátlan jószág, és  
mindenki, aki elõször birtokába veszi, megszerzi azokat. (Ugyanez áll a Chosen hammispat 156,  
5. és 271. 4. alatt.)” 
„73 b. lap.  Ha valaki azzal a szándékkal, hogy egy barmot öl meg, embert ölt, vagy (azzal a  
szándékkal), hogy nemzsidót öl meg, zsidót ölt meg: nem büntetendõ. (Ugyanez áll a Makkoth 
7 b. lapján.” ) ......



„10 a. lap. Legelõször Izrael országa teremtetett, azután az egész világ. ...... Izrael országa 
esõvizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik elõször és azután az egész  
világ,  hasonlókép egy  olyan emberhez,  aki  sajtot  készít  s  az  élvezhetõ  részt  kiválasztja,  a  
hasznavehetetlent meg ott hagyja.” 
93 b.  lap.  Betegség alatt  az epét kell  érteni,  még pedig azért,  mert  az 83 betegségnek van  
kitéve; a betegség szó ugyanis ezt a számot adja. De mindezt elûzi egy sóskenyér s rá egy korsó  
víz. (Ugyanez áll a Baba m. 107 b. alatt is.)”
(Részletek  LUZSÉNSZKY  ALFONZ:  „A  TALMUD  MAGYARUL”-  jából.)  AZ 
ÓSZÖVETSÉGET CSAK A TALMUD ALAPJÁN LEHET HELYESEN ÉRTELMEZNI!





A TERVEZETT NÉPIRTÁSI ARÁNYBAN AKADÁLYOZZÁK, HOGY A NEM ZSIDÓK 
TISZTA IVÓVIZHEZ ÉS TISZTA (NaCl) KONYHASÓVAL MEGFELELÕ 

(FIZIOLÓGIÁS) MÉRTÉKBEN SÓZOTT ÉLELEMHEZ JUSSANAK. A konyhasó 
hiányzó ízét általában az ugyancsak kristályos, hasonló színû, mérgezõ hatású kálium 

sókkal, pl. (KCl) kálisóval pótolják, olymódon, hogy a káliumvegyületek kellemetlen csípõs 
ízét fûszerek hozzákeverésével teszik észrevehetetlenné. Ilyen szabványsértõ mérgezõ hazai 

sókeverék pl. a „VIVEGA”.

 


