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I.

A JELENLEG ELÁRVEREZETT ÁLLAMI FÖLDTULAJDON A TOVÁBBI 
KIBUCKÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁHOZ IS FELVÁSÁROLTATHATÓ
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II.
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III.

IZRAELBŐL MENEKÜLNI KELL
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IV.

 UKRAJNÁBÓL IS MENEKÜLNI KELL
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V.

A MAGYAROKAT CSŐDBEJUTTATJÁK ÉS IRTJÁK

Az ún. „Koordinált izraeli tudományos titkosszolgálat” a következő 4, egymás ügynöki 
szerepéről nem tudó személyt és vagy csoportot vezényel (koordinál) a központilag kitűzött 
csalási, kirablási, likvidálási stb. céljai eléréséhez, hogy ha valamelyik lebukik, ne tudjon 
rávallani a többiekre:

1. tervezőt
2. előkészítőt
3. végrehajtót
4. nyomeltüntetőt 

1. példa

1. A tervezők   megtervezték a műtrágya hatások mérésére alkalmatlan vizsgálati 
módszereket.

2. Az előkészítők   megszervezték a műtrágya hatások ellenőrzésére alkalmatlan 
méréseket.

3. A végrehajtók  , mint állami szaktanácsadók alkalmaztatták a mezőgazdasági termelés 
eredményességét rontó, a növényeket mérgező és mérgezővé tevő kálium műtrágyákat.

     4.   A nyomeltüntetők eltüntetnék a kálisóval mérgezést leleplező méréseket és az elvégzőit.
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A NEMZETKÖZI SZABADALMAIM SZERINTI HATÁSVIZSGÁLÓ (ANTIRANDOM) MÉRÉSEK 
VILÁGOSAN  MEGMUTATTÁK,   HOGY  AZ  ASZÁLYKÁRT  FELFOKOZÓ   IZRAELI  STB. 
KÁLIUMOS MŰTRÁGYÁKKAL VÉGZETESEN ELADÓSÍTHATÓK A MAGYAR GAZDÁK ÉS 
EMIATT OLCSÓ ÁRVERÉSI ÁRON FELVÁSÁROLHATÓK A FÖLDJEIK. (A FELVÁSÁRLÓK 
VISSZAJAVÍTJÁK AZ „ELSÓZOTT” TERMŐFÖLDET.
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A  KÁLISÓ ÉS AZ IZRAELI KÁLIUM-NITRÁT IS MEGSOKSZOROZZA AZ ASZÁLYKÁRT:

a./

8/16. oldal, 2015-10-29  www.tejfalussy.com / MEHNAM  Ügyjel: izraelimigraciospolitika151029 

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com/


b./
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VI.
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2. Példa

1. A tervezők   megtervezték  az  élelmiszerek  konyhasó helyett  kálisóval  sózatásával 
fajirtást.

2. Az  előkészítők   megszervezték  a  hamis  propagandát,  amivel  az  optimális 
konyhasópótlást  meghamisított  mérés  kiértékelésekre  hivatkozva  betegítőnek 
hitetik el a halálraítéltekkel. 

3. A  végrehajtók   a  WHO-nál  is  és  hazánkban  is,  mint  hivatalos  személyek, 
rendeletileg  engedélyezik  az  élelmiszerekre  vonatkozó  állami  előírások,  pl.  az 
étkezési  sókra  vonatkozó  kötelező  magyar  szabvány  semmibevételét,  és  a 
kivégzőméreg  kálisó  konyhasó  helyett  árusítását  és  használatát,  ételízesítésre 
alkalmazását.

     
           4.   A nyomeltüntetők szembehazudják a kálisó mérgező hatását egyértelműen bizonyító
                vérszérum nátrium : kálium=30 természetes arányt, és azt is, hogy a gyógyító Ringer 
                infúziós oldat ezeket az anyagokat ilyen dózisaránnyal juttatja be a vérbe. Vagyis 24
               óra alatt, 3 liter desztillált vízben feloldott 27 gramm konyhasót, de csak 0,4 gramm 
               káliumot juttat be a vérbe. Eltüntetik a Nobel díjas kutatók eredményeit, ami szerint
               életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó a „Nemzeti Stop Só Program és Chipsadó”
               útján a magyarokra rákényszerített napi legfeljebb 2 gramm nátrium és legalább 4,7
               gramm kálium fogyasztás, az optimális nátrium : kálium dózisarány 30-ról 0,43-ra(!)
               átírása. Közben a „Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság” igyekszik eltüntetni azt a
               termékfeliratot, ami ezekre jogos védelemként felhívja a magyar lakosság figyelmét,
               a bizonyítékokat lásd: www.tejfalussy.com (MEHNAM 470).  A csalásaik leleplezőit a 
               különféle aljas titkosszolgálati módszerekkel igyekeznek likvidálni, pl. az alábbi tényt
               jogos védelemként a magyar lakosság tudomására hozó emberi jog védő orvosokat és
               a segítőtársaikat.
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VII.
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VIII.
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IX.
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X.
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