Tejfalussy András : Nagyapám,Bartha Béla budapesti rendőrfőkapitány helyettes volt 1944-ben.
Megtagadta, hogy a büntetőbíróságon nem elítélt zsidók és baloldali érzelmű emberek letartóztatásában
a rendőrök részt vegyenek. Viszonzásul leváltották, majd Rákosiék elvették a lakásás és a nyugdíját és
kitelepítették Dévaványára. Egy fűtetlen fáskamrában raboskodott évekig. Ezért is írtam le a következőket:
A trianoni országszétrablás és a holokauszt eltitkolt elsődleges okairól és jelenlegi
folytatása módszereiről:
Magyarország „trianoni szétrablásának” az Izraeliták Szövetsége által 1910-ben meghirdetett „Galícia és
Magyarország leigázási program”, valamint a zsidókat rablógyilkossá kiképző aljas Ószövetség és Talmud
az elsődleges oka. Ezeket egytől-egyig hatályon kívül kellene helyezni, hogy a világon rend és béke
lehessen!
1./ „Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben
leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie,
mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel
azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt
elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen
a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden
erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan
bőséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak
és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései
erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek.”
(A HÍDFÕ Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.) „Országhódítók”
c. kiadványából: Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée
felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása szerint
a fentieket tartalmazta. A teljes könyv az internetről is letölthető!)
Mózes V. könyve 7: „A bálványimádókkal barátkozni és őket kímélni nem kell”. (7/ 2.) „És adja őket az Úr, a
te Istened a te hatalmadba, és megvered őket: mindenestől veszítsd ki őket; ne köss velük szövetséget, és
ne könyörülj rajtok.”
Talmud: „Maimonides mondja: Vedd tudomásul, hogy a nazarénusok népe, akik Jézus után tévelyegnek,
habár tanaik különböznek, mégis valamennyien bálványimádók...és, hogy velük úgy kell bánni, ahogy a
bálványozókkal szokás....Így tanítja ezt a Talmud (Misna-Tora, Aboda zara I. 3-hoz)”
2./ Az Ószövetség és a Talmud együttesen előírják (II. Mózes 23/20-33, Talmud Taanith 10 a. lap és Talmud
Baba kamma 93 b. lap), hogy csak „Jehova hű zsidók” kaphat egészségvédő, gyógyhatású tiszta esővizet
(desztillált vizet) ivóvízként és csak csak ők gyógyulhassanak a desztillált víztől és a tiszta konyhasóval
sózott kenyértől! (Vitathatatlan tények: A gyógyító Ringer infúziós oldattal napi 3 liter desztillált vízzel 27
gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttatnak be a vérbe, mert ez az élettanilag optimális természetes
arány az élő egészséges ember testnedveiben, vérszérumában! A zsidó rákbetegeket SALSOL infúzióval
titokban sikeresen gyógyítják! A SALSOL minden literében desztillált vízben oldott 9 gramm konyhasó van!
A Fekete Angyal néven elhíresül hazai ápolónő és egy Poznani ápoló is túladagolt káliummal sorozat
gyilkoltak! Amerikában túladagolt káliummal állítják le az elítéltek szívét! Szívműtétekhez is ezzel állítják le!

Tehát a hazai kormányok hamis akadémiai stb. szakértői népirtási céllal írják elő a 0,36 grammnál
nagyságrendileg több, napi legalább 4,7 gramm káliumpótlást, és tudatosan hazudják mérgezőnek a tiszta
desztillált vizet és a napi 5 grammnál több tiszta konyhasót! A 15 millió magyart vegyi fegyverrel kiirtó
holokausztot folytatnak!)
3./ Haarec: Egy izraeli tudós 2050-re a „nyugati férfiak teljes nemzőképtelenségét várja” (A magyarokét is.)
Megalapozottan várhatja: 1950-ben Nobel díjat kapott három mellékvesekéreg kutató, akik patkányoknál és
embereknél kísérletileg bebizonyították a többszörösre növelt káliumtartalmú és töredékére csökkentett
konyhasótartalmú élelmiszerek életrövidítő és nemi jelleg torzító, nemzőképtelenség okozó hatását.
Mások mérései szerint a birka kosok negyedik nemzedéke teljesen nemzőképtelenné lett a káliummal is
műtrágyázott legelőn! A magyarokat 1960 óta mérgezik káliumos műtrágyákkal és kálisóval ételsózással:
A „Nemzeti Stop Só, Menzareform, Chips adó” kormányprogramok nemzőképtelenné teszik a 15 millió
magyar negyedik nemzedékét. Azért, hogy ingyen odaadják és vagy kiárusítsák a kiirtott 15 millió magyar
elárvult ingatlanait a káliummal nem mérgezett izraelitáknak, muszlimoknak és kínaiaknak, akik
nemzőképesek, miután őket nem mérgezték nemzőképtelenné a káliumműtrágyázással és kálisóval
sózással mérgezővé tett élelmiszerekkel . . .
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