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NEMZETEGYESÍTÉS (terrorizmus elhárító nemzetönvédelmi röplap)
Miért nevezik „nemzetinek” a dohányárusítást, az ivóvíz készítéséhez is felhasznált
folyókba szennyvízbevezetést, a csökkentett konyhasópótlást, a kálium túladagolást és az
ellenőrizetlenül mérgező metilalkohol tartalmú otthoni pálinka főzését és ivását, s a paksi
időzített bomba (?) atomreaktorok tervezettnél 20 évvel tovább használatát is?
Azért, mert a normálisnak feltüntetett fekete angyalos nemzeti katasztrófavédők ezekkel a
módszerekkel egyesíthetik tömegsírban a magyarokat, s azért is, hogy Köves Slomó rabbi és
barátai jókat röhögcsélhessenek az ezeket tűrő magyarok ostobaságán.
Magad is eldöntheted, így van-e, ha tanulmányozod a www.tejfalussy.com honlapot, az annak
MEHNAM, Videók, Email-könyv, Tanítás, APLA rovataiban közzétett hiteles bizonyítékokat
és helyes kárelhárítási megoldásokat. Ne alapozzatok tovább a hamis „epidemiológiai
felmérési statisztikákra”, amelyek a magyarok évenként százezerszámra tudatosan
fogyatkoztatását hamis és mellékes okoknak tulajdonítják. Nem elhinni kell, hanem pontos
hatásvizsgálatokkal mérni, és minden hatás és minden következménye figyelembe vételével
egyéni és családi szinten sokkal megalapozottabban kell dönteni.
Ezúton elsősorban a következő dokumentumokat javaslom tanulmányozásra:
HELYESEN SÓZÁS ÉS TISZTA IVÓVÍZ ORVOSI DESZTILLÁLT-VÍZ-KÚRÁVAL A RÁK
ELLEN, Vér-Elektrolit Optimum Program alapján”
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/1.emailkonyv:helyesen%20sozas
%20es%20tiszta%20ivoviz.pdf,
Ne hidd, mérjed!- Tejfalussy András, https://www.youtube.com/watch?
v=uc98NdkH6M0&feature=youtu.be
A Q U A N E T Tudományos létvédelem, PÁRTFÜGGETLEN LÉTVÉDÕ FÓRUM,
ANTIRANDOM ANTITERRORISM www.aquanet.fw.hu
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/index.html
Az egészségügy Hazánkban- Dr. Marosi Pál gyerekgyógyász ,
https://www.youtube.com/watch?v=dudTX4KZcEY&feature=youtu.be

1/3. oldal, 2015-06-06, Jel: nemzetegyesites150606

www.tejfalussy.com

A magyar egészségügyről – Riport Prof. Papp Lajos akadémiai nagydoktor szívsebésszel,
https://www.youtube.com/watch?v=u-QRoOH8Chg
Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról, https://www.youtube.com/watch?
v=TvDYzBr0l4M
Sóval mérgezik a Magyart?- Tomcat , https://www.youtube.com/watch?v=uFSLjPSvUsY
(RÖVIDÍTETT) Kálisóval mérgezés- Tejfalussy András , https://www.youtube.com/watch?
v=37-gMaxJMn0
A termőföld mérgezése sóval- Tejfalussy András , https://www.youtube.com/watch?v=S4K6DprbRI&feature=youtu.be
Tiszta Víz, http://www.tejfalussy.com/tiszta-viz/
MAGYAROK TUDOMÁNYOS HONVÉDELME, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
PJT, http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/desztvizhonlap2/
Tejfalussy András kutatási eredményei , https://www.youtube.com/watch?
v=8IqhSgawGCo&feature=youtu.be
GTS-Antirandom (Elsősorban a magyar egyetemi oktatók és-hallgatók felvilágosításához!)
http://www.tejfalussy.com/antirandom/
A döntés optimalizálása- Tejfalussy András , https://www.youtube.com/watch?
v=GqTKtA1sjbI&feature=youtu.be
EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI DÖNTÉS OPTIMALIZÁLÁS „KERESZTKIKÉRDEZÉSES
ZAVARSZŰRÉSSEL” , http://www.tejfalussy.com/wpcontent/uploads/2014/09/aplacrosssoftwaretervkesziteshezaalkalmazas140810expcho.pdf
Egy ország leigázásának pontjai , https://www.youtube.com/watch?
v=lLpCjxptfrY&feature=youtu.be
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Külföldi kormányokat tájékoztatás , http://www.tejfalussy.com/kulfoldnek/kulfoldikormanyokat-tajekoztatas/
Tömeggyilkosok és média bűnsegédeik elleni (további) feljelentésként kapja: ORFK
Panasziroda, Budapest , http://www.tejfalussy.com/wpcontent/uploads/2015/05/dunatvsajtoszagossag150528email2.pdf
Közzétett válasz Orbán Viktor miniszterelnök úr “nemzeti konzultációs kérdőívére”, s az Ő
kérdéseinek a magyar lakosság elől elhallgatott sokkal lényegesebb közérdekű kérdésekkel
kiegészítése, amelyekre személyes válaszát kértem . . . , http://www.tejfalussy.com/wpcontent/uploads/2015/05/nemzkonzkerdorbvik150529-2-email2.pdf
NEMZETI KOCSMA, Vitassátok meg!
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/94.emailkonyvnemzetikocsmaprogram-140430.pdf
Utóirat:
A SALSOL és a RINGER infúziók desztilláltvíz, nátrium kálium és klorid dózisarányai
bizonyítják, hogy az élettanilag optimális, gyógyhatású víz : konyhasó dózisarány 110, a kálium
: nátrium dózisarány pedig 1/30. Kiderült, kiderítettük, hogy a SALSOL-os infúzió a
rákbetegek nagy többségét meggyógyító titkos módszer, amit az orvosok és a gyógyult
rákbetegek is kötelezően titkolnak, miután a Világfőrabbi így parancsolta. Tehát tudatos
gyógyulás akadályozás és programozott fajirtás, hogy a Nemzeti Stop Só Programmal kb.
egy nagyságrenddel csökkentették az étkezési nátriumpótlást a SALSOL és RINGER
dózisokhoz képest, s hogy a káliumdózist kb. egy nagyságrenddel növelték, miután 1950-ben
Nobel díjat kaptak, akik mérésekkel bebizonyították ezek életrövidítő és ivartalanító, vagyis
fajirtó hatását. És már a Bibliában és a Talmudban is szerepel mint népirtási módszer, hogy a
tiszta desztillált ivóvizet mérgezőnek, s a szennyvízzel fertőzöttet, mérgezettet
„legegészségesebb tápláléknak” hazudják felénk!
Budapest, 2015. 06. 06. Szabad terjesztésű röpiratként közzéteszi: Tejfalussy András
méréstudományi kutató mérnök, miniszteri kitüntetéses feltaláló, www.tejfalussy.com
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