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KIIRTJÁK A MAGYAROKAT? KIK IRTJÁK ÉS MIÉRT? KELL-E, HOGY LEHET VÉDEKEZNI? 

A mellékelt cikk részlet szerint az ún. „illuminátusok”az emberiség kétharmadának az 50 éven belül kiirtását  
tervezik és szerintük pl. ők jogosultak eldönteni, hogy az USA-ban melyik 150 millió embert szabad kiirtani.

             Részletek az először 1980-ban megjelent „Az igazság a mi fegyverünk” című könyvből
            (az   Emissary   Publications   1984   évi   kiadása   alapján  fordította:  Bérczy  Márton,
            Hunnia, 1992. június 25., 25, 37, 55. oldal): 

 A kereszt(y)én  egyházak  egyetértésével  folytatják  a  népirtást.  Ugyanis  a  „Szent  Biblia”  és  a  Talmud  
törvényei szigorúan előírják, hogy a kiknek, kiket és hogyan kell kíméletlenül kiirtani. Lásd Mózes V.7./2, és 
22. és II.23./20-33. és Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap. Például nemrég Csoma Zoltán,  
egy nyírkátai  lelkész, a debreceni református templomban előadott prédikációjában, nyilvánosan hálálkodott  
azért,  s  erre  biztatta  a  jelenlévőket  is,  hogy Isten  előírta  a  Mózes  II.23./20-33.  szerinti  ivóvíz  és  étel  
különbségekre és repkedő gyilkos állatokra alapozó „zsidó betelepülés arányos” lassanként való fajirtást,  
(amiről kiderült, hogy valójában az élelmiszerek víz- és só arányai elrontásán és ivóvíz szennyezésen alapul).

Minket is a víz : konyhasó : kálium dózisoknál előidézett különbségekkel és ivóvízszennyezéssel gyilkolnak. 
„Nemzeti Stop Só Program és Chips adó” segítségével kényszerítenek, hogy akármennyi vízhez legfeljebb 5 
gramm konyhasót és legalább 4,7 gramm káliumot pótoljunk naponta. Ezzel rövidítik az életünket és rontják 
a szaporodó képességünket. E hatásait Nobel-díjas kutatók is megállapították. Ezek okozták, hogy nemrég a 
153 spermadonornak jelentkező magyar férfi közül csak 3-nak spermáját minősítették megtermékenyítésére 
alkalmasnak. Ezalatt maga a fajirtó a testnedvek élettanilag optimális arányai, azaz a Ringer infúzió dózisai  
szerint igyekszik pótolni ezeket a (vérelektrolit alkotó) létfontosságú anyagokat, az optimális napi dózisaik: 3 
liter vízhez 27 gramm tiszta konyhasó + 0,4 gramm kálium. Ők lehetőleg az átpárolt desztillált tiszta vizet 
használják ivóvízként, miközben azt terjesztik róla az ÁNTSZ révén, hogy életveszélyes mérgezést okozhat.

Mindezekről részletes mérési stb. dokumentáció is található a www.tejfalussy.com honlapon. Mentsétek el a 
saját számítógépetekre, mielőtt eltüntetik az internetről, ugyanis állandóan próbálkoznak az eltüntetésével.

Add tovább a családtagjaidnak, barátainak, ismerőseidnek. Jó lenne ha minél többen tudnának róla! 
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