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Magyar létvédelemhez! Közérdekből, változtatás nélkül terjeszthető, tüntetésen is 
felolvasható! 

 

MAGYAROK ELLENI ZSIDÓ HOLOKAUSZT ELLEN IS KELL TÜNTETNI! 

 

Nemrég derült ki, egy zsidó főrabbi és német orvoscsoport német közjegyző előtt hitelesített 
nyilatkozatai alapján -, hogy A NEM ZSIDÓ ORVOSOK ÉS RÁKBETEGEK ELŐL A ZSIDÓ 
ORVOSOK ÉS GYÓGYULT ZSIDÓ RÁKBETEGEK ELTITKOLJÁK A ZSIDÓ 
RÁKBETEGEK 98%-ÁT SIKERESEN MEGGYÓGYÍTÓ KEMOTERÁPIA-MENTES 
„ZSIDÓ GYÓGYMÓDOT”!  

 

A NEMRÉG BEJELENTETT „holokauszt-ipar-elleni-tüntetést” is ki lehet használni arra, hogy 
név szerint azonosítsuk, TUDATOS népirtás, vegyi fegyver használat háborús bűncselekmény 
miatt elítéljük a magyarok ellen évtizedek óta „bibliai holokausztot” (lásd: 2 Mózes 23/20-33, 
5 Mózes 7/2, 22, Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap) hamis törvényekkel 
„legalizálva” egyre gátlástalanabbul folytató magyarországi orvosbűnözőket, 
bűnszervezeteket. 

 

A zsidó fajirtást VEGYI FEGYVER HATÁSÚ ivóvízszennyezéssel, tiszta víz ivás 
akadályozással, konyhasó megvonással, mérgező kálisóval műtrágyázással és -ételízesítéssel 
mérgezőre növelt káliumtartalmú élelmiszerekkel – mózesi, talmudi fajirtásra kötelező zsidó 
törvényeknek megfelelően végzik. Ezekkel tudatosan megbetegítik a nem zsidó magyarokat, 
majd megakadályozzák a gyógyulásukat. 

 

Az állami, önkormányzati hivatalt viselő bűnözők legegyszerűbben Büntetőjogi Perturbációs 
Analízissel azonosíthatók. Dokumentáltan szembesíteni kell őket a magyarok elleni étkezési- 
és gyógyítási diszkriminációval folytatott bibliai holokauszt egyértelmű bizonyítékaival, s ha 
ezeket semmibe veszik vagy szembehazudják, vagy elmulasztják a válaszolási és feljelentési 
kötelezettségüket, ezáltal önmagukat leleplezik. Ezeknek a gazembereknek a többsége 
„pártember”, állami vezető, országgyűlési és vagy önkormányzati képviselő, állami hivatalnok, 
tudós, orvos, természetgyógyász, a bűnpártolók között „keresztény” vallási vezetők is vannak.  
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Mellékletek: (dokumentumok, fentiek konkrét bizonyítékaival és létvédelmi 
megoldásokkal) 

 

1./ Email könyv 91. (Dr. Fazekas Sándor miniszter segítése a mérési csalásokra és hamis 
rendeletekre alapozott mezőgazdasági és élelmiszeripari szaktanácsadások 
megszüntetésében), 

2./ Email könyv 92. (BŰNÜGYI PERTURBÁCIÓS ANALÍZIS), 

3./ Email könyv 88. (Tömeggyilkos zsidó orvosok elleni méréstani bizonyítékok dr. Áder 
János köztársasági elnök tájékoztatására),  

4./ Rákbetegség elhárító desztilláltvíz-kúra (kód: rakbetegsegeket-is-elharito-gyogymod-
120902sum),  

5./ Feljelentési kötelezettség (kód: feljelentes-hivatali-kotelesseg-130204-ta),  

6./ Tisztelt Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter úr (Kód: hende-csaba-vegyi-fegyver-
131125email1  

A mindenre kiterjedő további részletes tudományos hatás kalibrálási méréstani stb. bűnügyi 
dokumentációt lásd: a www.tejfalussy.com és az azon belül működő előbbi honlapjainkon! 

 

Verőce, 2013. 11. 25. 

Tejfalussy András 
 

2013. november 25. 14:30 Vattay Szabolcs írta, <vattay.szabolcs@upcmail.hu> 
 
 
 
 

 

Tüntetés a holokausztipar ellen! 
  

Az 1932-33. évi ukrán népirtást sztálin úgy hajtotta végre, hogy megvonták Ukrajnától az 

élelmiszert. A gyakorlatban ez úgy történt, hogy (többek közt) elszállítottak onnan minden élelmet.  

Hogyan néz ki a magyar népirtás? Hasonló az ukránéhoz. Itt egy súlyosan beteggé tett néptől egyre 

több jelentős mértékű forrást vonnak el. Honnan? — az egészségügytől. És mire? Holokauszt 

központ létesítésére. Ez esetben 6 milliárd forintot vonnak el. Megvonnak, elvonnak forrásokat, 

azaz gyakorlatilag elérhetetlenné tesznek különféle gyógykezeléseket. Példa erre, hogy napjainkban 
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2017-re adnak időpontot epeműtétekre. A betegnek addigra akár 10x is perforálódhat az epéje, jó 

„eséllyel” meg is halhat.  

Ha nem teszünk ez ellen semmit, akkor hamarosan azt fogjuk tapasztalni, hogy élelmiszerhiány 

lesz. Vagy pedig, kezdetben olyan magas lesz az élelmiszerek ára, hogy sokan nem tudják rá 

előteremteni a pénzt. Ami itt megy, az immár direkt NÉPIRTÁS!  

Ha ezt az egyre gyorsuló, egyre vadabbá váló folyamatot nem állítjuk meg, akkor végünk.  Ne 

reménykedj, mert Te sem fogod ezt túlélni. Mindenkire sor kerül, hacsak nem vagy 

„kiválasztott”! — azok közt is a magasabb kasztból való.  

Vattay Szabolcs  

  http://izraelkina.blog.hu/2012/02/26/ideje_hogy_a_zsidok_es_a_magyarok_is_megtudjak#comments 

 Ezért kell ott lenned: tüntetés a holokausztipar ellen 

 

Az egészségügy, oktatás romokban, de van újabb hatmilliárd ‘holokauszt’-emlékműre. 
Faji kettős mérce magyarok ellen. Érvek és tények. Még a Kádár-rezsimben sem volt elvben 
tilos a Szovjetuniót bírálni, persze a gyakorlatban súlyos következményekkel járhatott. A mai 
liberós demokráciában a szólásszabadságot már-már a kommunista időknél is súlyosabban és 
nyíltabban korlátozzák, és beszélni is csak arról lehet, amit megengednek. Szabályos inkvizíció, 
dogmákkal!  Ez a mi, a ti szégyenetek is, magyar jobboldaliak. 3-4 millió jobbos szavazó kevés 
kivétellel szó nélkül tűri, hogy ma már egy viccért, egy kérdésért bíróság elé állíthat a rezsim. 
Bármely történelmi esemény vitatható, – ami természetes -, kivéve egyet! 

Lehet gyalázni Istent, támadni a családot, mocskolni a magyarságot, semmibe venni nemzetünk 
sorstragédiáit, örvendezni Trianonnak, kigúnyolni Krisztust. Bármi kétségbevonató, csak a … 
tudják mi nem. 

Bezárják az óvodákat, az iskolákban nincs kréta és vécépapír, olykor fűtésre sem telik. A 
magyar egészségügy egy katasztrófa, a kórházakban nincs gyógyszer. Tanáraink, orvosaink 
sokszor éhbérért dolgoznak, milliók nélkülöznek, és százezrek menekülnek nyugatra. 

60 éve fizetjük a “kárpótlást”, de hiába, sosincs vége. Havonta találnak ki új ürügyet a 
pumpolásra. 

Csupán 2007 óta 42 millió dollárt költöttünk erre. Ez közel 10 milliárd forint, de ebben még 
nincs benne a Wallenberg emlék évre költött pénz (2012), a tavalyi Zsidó Világ Találkozó és a 
2014-es “holokauszt” emlékév és az Auschwitz kirándulások állami költsége, a sok-sok 
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egyoldalú tankönyv. Valamint a zsidó egyháznak és a cionizmust ma már egészen nyíltan 
hirdető Hit Gyülekezetének adott költségvetési támogatás. 

Ez igenis pénzügyi iparág, ez igenis cionista diktatúra, ez igenis faji alapú kettős mérce, de 
ellenünk! 

Mi nem vagyunk bűnös nép, és felelősek sem vagyunk 70 éves, állítólagos ügyekért. Vagy ha 
mégis van kollektív felelősség, az miért csak ránk vonatkozik? Az izraeliták által működtetett 
tanácsköztársasági rémuralomnak, a túlnyomorészt zsidók által működtetett ÁVH-nak, a 
szovjet koncentrációs táborokba deportált 800 ezer magyar ellen elkövetett bűnöknek miért 
nincs kollektív felelőse? 

Elég volt! 

Ha szabad emberként akarsz élni, ott a helyed november 23-án a holokausztipar elleni 
tiltakozáson. Ma még lehet, holnap talán már ez is tilos lesz, ha otthon maradsz. 

Inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl! 

magyarhajnal.com 

 

 

 

Mellékletek: 

1. melléklet: 88. E-mail könyv: Tömeggyilkos zsidó orvosok elleni méréstani bizonyítékok 
                    dr. Áder János köztársasági elnök tájékoztatására 

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/08/emailkonyv88-tomeggyilkos-zsido-orvosok-elleni-bizony%C3%ADtekok-ader-janosnak.pdf 

2. melléklet: 91. E-mail könyv: Dr. Fazekas Sándor miniszter segítése – a mérési csalásokra és hamis 
rendeletekre alapozott mezőgazdasági és élelmiszeripari szaktanácsadások megszüntetésében 

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/09/91.-emailkonyv-fazekas-sandor-na-es-k-vegyi-fegyver-betiltasa-130918.pdf 

3. melléklet: 92. E-mail könyv: Bűnügyi peturbációs analízis 

http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/92.emailkonyv-perturbacios-analizis-bunpartolo-hivatalnokok-leleplezesere.pdf 

4. melléklet: Feljelentés - Hivatali kötelesség 

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/11/feljelentes-hivatali-kotelesseg-130924-ta.pdf 

5. melléklet: Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszternek 

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/11/hende-csaba-vegyi-fegyver-131125email1.pdf 
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	Tüntetés a holokausztipar ellen!



