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NÉPIRTÓ LEBUKTATÓ, általános terjesztésre és alkalmazásra javasolt könnyen alkalmazható, egyszerű 
módszer
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Ha felkéritek őket, hogy segítsenek leállítani a tiszta(desztillált) ivóvíz mérgezőnek hazudását és "Nemzeti 
Stop só Programot", és "Menzareformot",  az életveszélyesen hiányos konyhasópótlást  és egészségvédő 
konyhasó  helyett  patkányméreg  hatású  kálisóval  életveszélyesen  "sózást",  amelyek  életrövidítőek  és 
nemzőképesség rontó hatásúak is, ti is meggyőződhettek arról, melyikük akarja kiirtani Magyarországról a 
magyarokat. A (2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26, Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap 
szerinti) népirtásuk mérési bizonyítékai is megtekinthetők a www.tejfalussy.com és az azon belül működő 
www.aquanet.fw.hu honlapokon.  Nyilvánvalóan tömeggyilkosok az Orbán kormány illetékes vezetői,  akik 
nem tiltják be az Élelmiszer törvénnyel és az MSZ Étkezési Só szabvánnyal megengedett patkányméreg 
kálisóval "sózást" és a napi konyhasó (nátrium-klorid) pótlás 5 grammnál kevesebbre korlátozását. Minden 
más egyéb próbálkozás csak figyelemelterelő látszat intézkedés. Időhúzás, hogy legyen idő arra, hogy a 
magyarok 4. nemzedéke szaporodóképtelen legyen, kiárusítható legyen a sok kiürült magyar ingatlan, egész 
Magyarország, Az Alliance Israélitee (Izraeliták Szövetsége) 1910-ben hirdette meg a tervét: A HÍDFÕ Baráti 
Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.) „Országhódítók” c. kiadványából 
kimásolt „zsidó hitközségi software”:

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 következőket 
tartalmazta:
„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.” 
Izraelben járva Pozsgay Imre államminiszter 1990-ben állítólag 1 millió ukrán orosz zsidó idetelepítésébe 
beleegyezett (lásd a Szent Korona lap „Pozsgay az antiszemita” című, 1990. februári  cikkében)!  Aki nem 
hiszi járjon utána! 

Verőce, 2017. 03. 28. 

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc oknyomozó mérnök feltaláló 


