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Ha valaki ír és/vagy beszél a háborús készülődésekről, ne hagyja ki a konyhasóval kevert kálisóval 
talaj- és élelmiszer mérgeztetést. Ne hagyja ki a növényvédőmérgekkel és szennyvizekkel 
mérgeztetett, vírusfertőztetett vezetékes vizeket. Ne hagyja ki a rákbetegek gyógyulásának a 
világfőrabbi(k) parancsára nemzetközileg akadályozását. Ne hagyja ki az ezekkel világszerte 1950 
óta folytatott vegyi-biológiai fajirtást. Lásd a hatás-mérési konkrét bizonyítékait a 
www.tejfalussy.com honlapon. 
 
Tejfalussy András, Budapest, 2015. 01. 01. 

 

 
Nem biztos, hogy olyan forrón kell enni most a kását!  
((ez is kapcsolódó cikk bárki is írta:)) 
http://www.hidfo.net.ru/2014/12/27/ketezer-amerikai-zsoldos-erkezett-magyarorszagra
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KÉTEZER AMERIKAI ZSOLDOS ÉRKEZETT 
MAGYARORSZÁGRA 

  
Az orosz alternatív média információi szerint az Egyesült Államok kivont mintegy 2000 amerikai zsoldost a Donbassz 

régióból, és átirányította őket Magyarország területére. Az alternatív sajtóban mostanra igen elterjedt a hír, emellett 

beszámol arról a kiszivárgott információról, miszerint a csapatkivonás komplikációkkal járt, és halálesetek történtek az 

ukrán-magyar határon a beregsurányi határátkelőhelynél. 

A "Birodalom" nevű orosz sajtóorgánum információi szerint december 16-án 3 busz érkezett a határátkelő ponthoz több 

mint száz külföldivel, akik ugyan civil ruhát viseltek, de az ukrán "terrorellenes" művelet alakulatai számára kiosztott 

legmodernebb fegyverekkel voltak felszerelve. A hír forrása szerint egy amerikai magán katonai vállalat emberei 

hagyták el Ukrajna területét, mivel a Donyeck és Luganszk régióban jelenleg nem zajlanak kiterjedt harccselekmények, 

és a zsoldosok fenntartása igen költséges, emiatt az Egyesült Államok kétezer amerikai zsoldos kivonása mellett döntött, 

akik Magyarországon található állandó létesítményekben kerültek elszállásolásra. 

  
A forrás szerint az első csoportok határátkelésekor konfliktus alakult ki a határőrséggel a külföldre szállított fegyverek 

miatt. Az ukrán határrendészet kérdéseket tett fel. Válaszul az amerikaiak két határőrt ott helyben lelőttek. Egy másik 

sajtóorgánum (newsli.ru) szerint a zsoldosok csoportját magas rangú ukrán tiszt kísérte, aki a történtek után 

Magyarországon akart menedéket találni, de a CIA hazatoloncolta. Az eset óta az orosz és ukrán sajtóban terjednek az erre 

vonatkozó hírek, ami hivatalos megerősítést azonban nem kapott. Az információk szerint az egyik elhunyt határőr neve 

Major Pancsenko. 

A történtekről mostanra sokféle verzió kering az interneten, de annyiban valamennyi megegyezik, hogy egy Major 

Pancsenko nevű ukrán határőrt a helyszínen agyonlőttek, és az amerikai zsoldosok elhagyják a Donbassz régiót. Ha ez a hír 

igaz, ez egy fokozott biztonsági kockázat hazánkra nézve. Tekintve, hogy az állítólagos határátkelés december 16-án 

kezdődött, ez újból csak rávilágít arra, mekkora jelentősége volt  annak, hogy a jobboldal nem vett részt a Budapesten zajló 

kormányellenes tüntetésekben. 

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com/
http://www.hidfo.net.ru/2014/12/27/ketezer-amerikai-zsoldos-erkezett-magyarorszagra
http://newsli.ru/
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December 16-án zajlott Budapesten az az összevont kormányellenes tüntetés, amiről tudni lehetett, hogy egy 

magyarországi euromajdan lehetőségét hordozza magában. Ha a hír igaz, jelenleg több ezer amerikai zsoldos 

tartózkodik Magyarországon, akiket kivontak a korábbi munkaterületről, és a lehető legköltségkímélőbb módon próbálnak 

majd új megbízáshoz jutni, így a munka nélkül maradt zsoldosoknak is érdeke a Budapesten zajló tüntetések radikalizálása. 

 
>Zoli< 
2014-12-27 18:27 a: 

 

 
 
Hm, hogy én miket nem találok? 
AEJ. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  

Mit keresnek az amerikaiak Kelet-Európában? 

2014.06.20 17:17 

  
Néhány nappal ezelőtt a NATO főtitkára, Anders Fogh Rasmussen felháborodva jelentette be, 
hogy a szövetség több ezer orosz katonát látott Oroszországban, a határhoz közel. Az ukrán-orosz 
határ mentén van folyamatban jelentős csapatmozgás, ami a NATO vezérkarában hisztérikus 
reakciót váltott ki. Nagyon hamar kiderült, a nyugatiak szerint Oroszországnak nincsen joga 
saját csapatait a saját határán belül bárhol állomásoztatni. 

  
Eközben több tízezer amerikai katona van jelen különböző kelet-európai országokban. Nem az 
Amerikai Egyesült Államok saját határain belül, hanem Kelet-Európában, ráadásul az orosz 
határok mentén. Annak érzékeltetésére kell ezt megállapítanunk, hogy a diplomácia mennyire 
eltávolodott a valóságtól. Távolabb van tőle mint eddig bármikor. A nyugati propagandagépezet 
szerint Oroszország támadni készül, mert csapatokat állomásoztat a saját határain belül, ráadásul 
a határ mentén. Mit lehet erre mondani? Ha nem lennének ott azok az orosz katonák, már a 
NATO fúrná az olajat ugyanott. 

  
A NATO az utóbbi fél évben minden eddiginél nagyobb haderő-összpontosítást kezdett meg 
Kelet-Európában. Eltávolítottak egy legitim kormányt a térségben, és hadgyakorlatokat kezdtek a 
térség összes államában, a lefejezett országot pedig következetesen megszállták az amerikai 
magán katonai vállalatok. Ezeket a "hadgyakorlatokat" egy olyan ország vezényeli le, aminek 
nemhogy a térségben, de Európában sincs semmi keresnivalója. Mit keres Amerika Kelet-
Európában? Mit keres az amerikai hadsereg Kelet-Európában? Mit keres az amerikai 
hadsereg az orosz határok mentén? 

  
Képzeljünk el egy fordított helyzetet. Az orosz hadsereg hadgyakorlatot tartana Mexikóban, 
közvetlen az USA határai mentén. Az orosz haditengerészet felvonulna a Mexikói-öbölben. Több 
tízezer orosz katona  állomásozna közvetlen az amerikai határon. A belorusz légierő eközben 
vadászgépeket helyezne át Kanadába, és azzal érvelne, hogy ezt amiatt teszi, mert Amerika 
támadni készül. Körülbelül ennyi realitása van a NATO szervezkedésének és a nyugati 
propaganda háborús retorikájának. 

  
Vegyük észre, hogy itt egyetlen alapvető jogot vonnak kétségbe a nyugati országok: azt juttatták 
kifejezésre, hogy senkinek nincsen joga megvédeni a saját országát, ha ők egyszer ott kőolajat 
akarnak kitermelni. Fel vannak háborodva, hogy orosz katona van az orosz határon, és védi az 
országot a gyülekező dögkeselyűktől. 

  
Tehát újra a lényeges kérdés: mit keres az amerikai hadsereg nem az amerikai határ 
mentén, hanem a Föld túlsó felén, Kelet-Európában? 

  
Nagyvilág,_.___

www.tejfalussy.com

http://www.hidfo.net.ru/2014/11/29/december-16-ra-szervezik-budapestre-az-euromajdant
http://www.hidfo.net.ru/nagyvilag
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Nem biztos, hogy olyan forrón kell enni most a kását!  
 
Az utóbbi évben többnyire olvastam, szinte nem írtam semmiről. Igyekeztem visszafogni magam, hiszen 
csaknem minden írásom falra hányt borsónak bizonyult. De most nem állhatom szó nélkül, mert egymást 
érik a világháborús készülődésekről szóló hírek. Elmondom hát véleményemet a küszöbön álló világháborús 
helyzettel kapcsolatban. Nagyon nagy bolond, aki azt hiszi, hogy egy atomháborúnak a nyertese lesz. Az is 
kötözni való bolond, aki azt hiszi, hogy túléli. Túléli, de abban nemigen lesz köszönet. Sokkal jobban járnak 
azok, akik az első csapásnál azonnal meghalnak! Akik a föld mélyébe rejtőznek, („túlélésük” érdekében 
természetesen minden technikai vívmánnyal felvértezve) rájuk nagyon csúnya halál vár. Rettegés, 
elszigeteltség, belviszályok, stb. s a végén mint veszett patkányok, fogják egymást felzabálni,. De még 
mielőtt ez bekövetkezne, igen nagy valószínűséggel a föld felszínén túlélő szenvedők fogják elzárni a 
rejtőzködő bitangok éltető elemeit: levegőt, üzemanyagot, élelmiszert, stb. Egyszerűen lebetonozzák a 
kijáratokat, és hagyják, hogy ott rohadjanak odújukban a gyilkos férgek! Nem hinném, hogy a háborús 
helyzetet szítók ezt ne tudnák. Nem kell tehát oly forrón enni a kását. Ez a nagy világháborús készülődés 
önmagában is már igen nagy biznisz! Évek óta etetik az amerikai adófizetőket azzal a mesével, hogy 
Amerika biztonsága forog kockán, és ugyanezzel a fondorlatos baromsággal etetik Európát is, ami olajozott 
kulcs az adófizetők pénztárcájához. A riogatás, az emberiség örök félelemben tartása is egyike a kiváló 
életrövidítő (népirtó) eszközöknek. Ismét hidegháború folyik emberek! – és nagyon remélem, most se 
tévedek. Egyre többen nem akarunk háborút. Gondoljunk csak bele abba a képtelenségbe, hogy a föld alatt 
örök időkre biztonságban lesznek a patkányok. NEM LESZNEK! – mivel minden patkánynak (a maga 
módján) vannak „szerettei”, kiket ugyancsak biztonságban szeretnének tudni, de azoknak is vannak 
szeretteik, és azoknak is vannak szeretteiknek, és azoknak is vannak szeretteik, és így tovább, és így tovább! 
Lesznek nagyon csúnya dolgok: terrorintézkedések, nagy gazdasági válságok, sok-sok ártatlan áldozattal járó 
katonai konfliktusok; lesznek újabb és újabb nadrágszíj-húzogatások, de atomháború nem lesz. Érdemes 
ebben bízni, hinni, és másokat ebben a reményben tartani. Ne feledjük, hogy az erős hitnek is lehet teremtő 
ereje: ez esetben béketeremtő ereje. Talán érdemes lenne ezt a hírt is továbbadni, ne csak a rosszakat! 
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