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HOLOKAUSZTTERROR-ELHÁRÍTÁS 

(Előadás, Magyar Sziget, Verőce, 2013. 07. 05.) 

Hazánkban a 80-as évek óta a „konyhasó hiányzó sós íze” ürügyén a konyhasó (s benne a nátrium) 
kálium-vegyületekkel „pótoltatása” sejtmérgezőre növeli a nem kóser ételek és italok káliumtartalmát, 
miközben szívműködés- és keringést rontóra csökkenti a nátriumtartalmát. Életveszélyesre, 
A(NTI)FIZIOLÓGIÁSRA torzítják a vér-elektrolit víz-só-arányait. Ez a Mózes II. 23. 20-33, V.7./2, 
22. és a Talmud Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap szerinti „holokauszt software” ellenünk 
alkalmazása, vagyis a kenyér (a tészta sózás) és az ivóvíz részünkre ártalmassá tételével fajirtás. A 
zsidóknak (ugyanott) előírt kóser étkezés képes védeni ellene, és az általam kikísérletezett (lásd a 
www.tejfalussy.com honlapon az 1. számú email könyvemben) VÉR ELEKTROLIT OPTIMUM 
PROGRAM (VEOP) szerinti biztonsági táplálkozás. Tiszta desztillált vizet kell inni ivóvízként. 
Fiziológiás mennyiségben, a konyhasó és a kálium telekkel és italokkal fiziológiás mértékben és 
arányban pótlása mellett. Jogász- és táplálkozástudományi stb. csalók „az Alkotmányra hivatkozva”, 
ennek az általuk „tudományos vitának” álcázott, „lassú és véletlenszerűsített” MAGYAR 
HOLOKAUSZT „bíróságokra nem tartozását” hangoztatva, a nem zsidó és zsidó nem kóser 
étkezésűek kárára diszkriminálva, 1960 óta kálium-vegyület műtrágyákkal is mérgezőre növelik a 
nem kóser célra termesztett élelmiszernövények káliumtartalmát, s akadályozzák a fiziológiás NaCl- 
és K arányban és mennyiségben (lásd Ringer oldat) gyógyhatású, a rákbetegségek elhárítására is 
alkalmas tiszta desztillált víz ivóvízként és gyógykúraként használatát.  

A mózesi holokauszt bűnügyi bizonyítékai, és a VEOP, és az otthon, az ivóvizet frakcionálva 
desztilláló többszörös energia-újrahasznosítású otthoni kislétesítmény terv-modellje, s a 
biztonságosan kálisómentes gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl étkezési só beszerzés és az otthoni 
egészségvédő mérések lehetőségei is láthatók az interneten, a www.tejfalussy.com és a többi 
tudományos honlapunkon!  

KEDVES BARÁTAIM! Segítsenek tájékoztatni mindenkit (orvosokat, gyógyszerészeket, 
természetgyógyászokat is), hogy KIDERÜLT a szabadalmazott OK-OKOZAT-KALIBRÁLÓ új 
sokváltozós méréseink alapján, hogy az ivóvizek méregtartalma, s klórozást túlélő fertőző vírusai 
(1), és/vagy a fiziológiás szükségletnél sokkal több káliumot (2) és/vagy sokkal kevesebb konyhasót 
(3) tartalmazó ételek és italok is, BIOLÓGIAI VEGYI FEGYVEREK: (1) mérgezi, fertőzi a sejteket, 
(2) rontja a sejtmembránokat, (3) rontja a vérkeringést. Ez a „vérelektrolit-rontás” sorban 
megbetegíti az immunrendszert, mellékvesét, vesét, szívet, idegrendszert, allergiát, magas-
vérnyomást, rákot, legyengülést, elbutulást stb. idézve elő. Mivel meddőséget és életrövidülést is 
okoz, ez az eltitkolt fő oka, hogy 1970-től máig 1 milliónál is több magyar halt meg, mint amennyi 
született. A hazai egyházaktól miért csak Dr. Hegedűs Lóránt püspök lépett fel a sózás elhagyásra 
ösztönző bibliahamisítással is fedezett népirtás ellen? Mások (lásd melléklet, dmrv-vizmintaszam-
miniszter-120515) a vízművek mellett vannak?  

HOSSZABB, EGÉSZSÉGESEBB ÉLETET KÍVÁNOK NEKTEK/ÖNÖKNEK a fentieket 
kinyomozó Agroanalízis Tudományos Társaság PJT, Verőcei Létvédő Kör PJT és a Tudományos 
Rendőrség PJT terrorelhárítói nevében!  

 

Verőce, 2013. 07. 05. TejfalussyAndrás 

melléklet: 

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/07/dmrv-vizmintaszam-miniszter-1205151.pdf 
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