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KONZULTÁCIÓ A MAGYAROK MEGMARADÁSÁT VESZÉLYEZTETŐ ÖT FŐ OKRÓL

  1. fő ok: Izraelita Szövetség által 1910-ben közzétett rendelkezés, Magyarország zsidó tőkések által 
pénzelt elfoglalására, zsidó tulajdonba juttatására, s hazánkból a magyar nép végleg kiűzésére.
  2. fő ok: Izraeli cégek liberalizált betelepülését liberalizáló 2010-es törvény, amivel hazánk területei 
izraeli cégek által felvásárlását törvényesítette az Országgyűlés. A hazai termőföld, lakás, üzlethelyiség stb. 
ingatlanok felvásárlását és az izraeli cégtulajdonosok ide szült gyermekeire a cég vagyon átörökítését, azaz 
törvényesítették az izraeliek gazdasági és népcsere céllal bevándorlását. 
  3. fő ok: Cionkáté. Cionista szabályrendszer, ami előírja, hogy zsidó cég lehetőleg csak zsidókat 
foglalkoztasson. Ez korlátozza a nem zsidó bennszülöttek munkalehetőségét, vagyis megélhetését.  
  4. fő ok: Ószövetségi és talmudi zsidó törvények. Előírják, hogy az izraeliták az általuk eluralt területeken
kíméletlenül rabolják ki és gyilkolják le a „bálványimádókat”. A Talmud a „Jézus után tévelygőket” is 
legyilkolandó bálványimádóként kezeli. Előírják, hogy a zsidók mindig csak annyi nemzsidót gyilkoljanak le
tiszta ivóvízhez jutás és helyes sózás akadályozásával, s darázsméreggel, amennyinek a helyét elfoglalhatják 
a már ott lévő zsidók. A módszerüket lásd: Mózes II.23/20-33. és Mózes V.7/2, és 22., és Talmud, Taanith 10 
a. lap és Baba kamma 93 b. lap. A fegyveres harchoz, a leplezetlen rablógyilkossághoz is elsősorban az 
ivóvíztől elzárást ajánlják, és mellé lekaszabolást, gázkamra (mészkemencén átvitel) alkalmazást is előírtak 
dicsőített bibliai példaként, lásd Sámuel II. „Rabba bevétele”. Ezek hazai megvalósítói ezért vezettetik be az 
ivóvíz készítéshez használt folyóinkba a mérgeket, vírusokat tartalmazó szennyvizeket, s ezért árusítják 
egészséges ivóvízként a folyók hiányosan tisztított vizét. És ezért módosították az élelmiszer előírásaikban a 
fordítottjára az élettanilag optimális korábbi nátrium : kálium =30 dózisarányt. Az EU-ra és az USA-ra is 
hivatkozó magyarországi kormányok ezért biztatják fel hamis konyhasó és kálium dózisarányra a 
magyarokat. Hamis élelmiszer törvénnyel, hamis Nemzeti Stop Só Programmal és Chips-adóval. Régóta 
tudják, tőlem mint korábbi országgyűlési szakértőtől is, hogy az 1950-ben Nobel-díjjal jutalmazott kutatók 
patkányokon és embereken végzett kísérleteikben konkrét dózis hatás mérésekkel bebizonyították, hogy a 
konyhasó dózist csökkentés vagy a kálium dózist növelés életrövidítő és ivartalanító hatású. Tudják, hogy 
ezen anyagok vérszérumi arányainak felel meg az élettanilag optimális víz, konyhasó és kálium pótlás. Pl. a 
Salsol és Ringer infúziós oldatok is a vérszérumi optimális arányaik szerinti dózisokkal juttatják be a vizet, a 
konyhasót és a káliumot a vérbe. A Salsolnál 110 a desztilláltvíz : konyhasó dózisarány. És a Ringernél is, de 
a Ringerben kálium is van, és 67,7 a konyhasó : kálium dózisarány. A Ringer oldat napi 3 liter desztillált 
vízzel 27 gramm konyhasót és 0,4 gramm káliumot juttat be a vérbe. Viszont a hazai Stop Só program 
bármennyi napi vízpótlásnál, legfeljebb 5 gramm konyhasó és legalább 4,7 gramm kálium evésére-ivására 
biztat fel. Vagyis az életveszélyes 1,1-es konyhasó : kálium dózisarányra, a valódi optimum, a konyhasó : 
kálium= 67,7 dózisarány helyett! Ez további bizonyítékot nem igényló nyilvánvaló tudatosan 
életveszélyeztető nagyságrendi csalás!
5. fő ok: Nem tiltakoznak, nem tüntetnek a magyar megmaradást veszélyeztető fenti fő okok ellen.

 Tekintsd meg a fenti 5 fő ok nyilvánvaló méréstani stb. bizonyítékait a www.tejfalussy.com honlapon, 
s utána 0-tól 10 ig terjedő pontszámokkal egyenként véleményezd minden egyes fő ok szerinted 
fontosságát (F), s hogy ebben mennyire vagy biztos (B). Pl.: 1. főok: F=5, B=7; ….

 Ennek alapján rá fogsz döbbenni, hogy a más nemzetek emberi jogait semmibe vevő rasszista zsidó 
törvényeket és a végrehajtásukat elősegítő valamennyi törvényt és rendelkezést is sürgősen hatályon kívül 
kell helyeztetni, mert a hatályban tartásuk tűrhetetlen fajirtási és hazaárulási bűncselekmény.
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Melléklet: CSOD-FOTITKOK-OE-100223a  
Csatolt videó melléklet: Dr. Hossó Andrea nemzetközi közgazdasági szakértő a magyar kiűző hazai 
gazdaságpolitika jellegzetességeit elemzi (ECHO Tv, műsorvezető: Szaniszló Ferenc, 2015. 05. 15.) 
http://www.echotv.hu/video/105686/20150615_Vilagpanorama 
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