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András Béla S. Tejfalussy Tisztelt Németh Sándor! Világszerte javítaná a zsidó vallásúakkal
szemben lévő ellenszenv leküzdését, ha segítene hatályon kívül helyeztetni a fajirtást előíró mózesi
és talmudi törvényeket, pl. az alábbiakban idézett törvényeiket: (MEHNAM-info / Antiszemétizmus
Jel: ferencpapaletvedelmiuzenetehez150712)
HOZZÁSZÓLÁSOK FERENC PÁPA LÉTVÉDELMI ÜZENETÉHEZ
Böjte Csaba:
Ferenc pápa, július 9-én a bolíviai Santa Cruz-ban, három pontban foglalta össze a legfontosabb
lépéseket a pozitív változások megvalósításához a világban!
A három feladat a következő:
1. Állítsuk a gazdaságot a népek szolgálatába.
2.Egyesítsük a népeket a béke és az igazságosság útján.
3. Védelmezzük a Földanyát.
http://bonumtv.hu/.../pozitiv-valtozasra-van-szukseg-9794
Tejfalussy András:
A fenti feladatok részeként, a tömegsírban egyesülés elkerülésére
(Hozzászólásom: https://www.facebook.com/MagyarHuperion-on, 2015.07.12)
Közérdekű életvédelmi felhívás:
Mindenki szóljon, akinek csak tud, hogy a SALSOL, SALSOLA, infúziós sóoldatok kizárólag
tiszta desztillált vizet és konyhasót juttatnak be a vérbe. Napi 3 liter vízzel 27 gramm nátrium-klorid
konyhasót. A Ringer infúziós sóoldatban kálium is van, de a kálium dózis csak a harmincada a
nátriumnak. Az ÁNTSZ tehát hamisan terjeszti, hogy mérgez a desztillált víz és mérgező a napi 5
grammnál több konyhasó (a 2 gramm nátriumnál több nátrium), s hogy legalább napi 4,7 gramm
káliumot kell étkezéssel pótolni.
Aki elhiszi az ÁNTSZ Stop Só programja hazugságait, annak életrövidüléssel és ivartalanodással
kell számolnia. Mózes II.23. 20-33-ban, V.7. 2 és 22-ben, valamint a Tamudban (Taanith 10 a. lap és
Baba kamma 93 b. lap) van leírva, mint ivóvíz- és kenyér diszkriminációval "lassanként fajirtás".
Egyes bibliafordítók eltüntették ÉZSAIÁS 30.24-ből a takarmány sózás fontosságát hangsúlyozó
szövegből a lényeget, a "sózott" szót. Valakik szervezett fajirtást folytatnak, hogy kipusztítsáka nem
közülük való népeket. Ezek méréstani dokumentumai és a hatásos, olcsó, egyszerű önvédelmi
technika eszközei is megtekinthetők a www.tejfalussy.com honlapon. Például az EMAIL könyv 1ben és 94-ben. SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!
A Magyarok Istene Segítsen Minket!
(MEHNAM-info / Antiszemétizmus Jel: facebook-uzenetes-150712)
Pozitív változásra van szükség - Bonum TV
Ferenc pápa három pontban foglalta össze a legfontosabb lépéseket a pozitív változások...
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