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„NEMZETI MAGYARHÜLYÍTŐKET” LELEPLEZŐ KÉRDÉSEIM 

 

 

Nem mindegy nekünk, hogy a magyar őseredetről, ősnyelvről, ellenségeinkről ki, mit 
leplezett le, ha néhány nemzedék ideje alatt sunyi módon kiirthatnak minket az alább 
ismertetett „jogilag megengedett” bibliai-talmudi módszerrel? 

 

Miért hallgatják el, hogy étkezésnél is a Ringer fiziológiás infúziós oldatnál optimális víz, 
nátrium, kálium, klorid arányok és mennyiségek optimálisak élettanilag. Az ilyen személyek, 
legyen bármilyen diplomájuk, kitüntetésük, hivatali funkciójuk, vallásuk, pártjuk stb., mind a 
végrehajtói vagy bűnsegédei, bűnpártolói, részvevői a Mózes II. 23./20-33. és Mózes V.7./2. 
és 22, és a Talmud, Taanith 10 a. lap és Talmud Baba kamma 93 b. lap szerinti zsidó 
fajirtásnak, amit a zsidók ezen törvényi kötelezettségüknek megfelelni akarva folytatnak a 
"bálványimádóknak" (a Talmud a keresztényeket is ide sorolja) minősített népek irtására, 
amikor a helyünkre pályáznak. Akadályozzák, hogy nem zsidók is tiszta desztillált vizet 
ihassanak. Szennyező, fertőző anyagokat juttatnak a nem zsidók ivóvizébe. Konyhasó helyett 
fűszereket és mérgező kálisót tetetnek a nem zsidók kenyerébe, ételeibe, hogy kipusztítsák 
őket. Az is elő van írva az említett fajirtási törvényeikben, hogy mindig csak olyan arányban 
rontsák a nem zsidók ivóvizét és élelmiszereit, amilyen mértékű zsidó helyfoglalást terveznek 
az adott helyen, országban, városban, faluban, élelmiszer bolt hálózati vásárlói körben stb. 

Akik a magyar nemzet mentéséhez közzétett publikációikban elhallgatják, hogy a tiszta 
desztillált víz gyógyító hatású, lehető legjobb, ivóvíz, ha megfelelő mértékű, fiziológiás az 
étkezési konyhasó pótlás, s hogy az 1950-ben ezért Nobel-díjat kapott kutatók élettani hatás-
ellenőrző mérései szerint stressz elleni védekezőképtelenség okozó, rákelőidéző = életrövidítő 
és ivartalanító, szaporodásgátló = népirtó hatású az élettanilag optimálisnál sokkal kevesebb 
konyhasót és vagy sokkal több káliumot ismétlődően evés-ivás, azok TUDATOSAN VAGY 
OSTOBASÁGBÓL, GYÁVASÁGBÓL BŰNSEGÉDKEZNEK A MAGYAROKAT 
KIRTÁSBAN. Ez a Magyarországi "Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program" tényleges 
céljai is. Az élelmiszerek konyhasó tartalmát nagymértékben csökkentik, a kálium-tartalmát 
nagymértékben növelik. Közben szennycsatornákkal elszennyezett folyók vizéből homokkal 
és kaviccsal szűréssel és a fertőző vírusokra hatástan klórozással készítik a vezetékes vizeket 
és kb. 0,8 millió magyarral arzénmérgezett vizet itatnak. 

Az optimális adagokat és a vérben veszélyességi határokat is meghamisítják, hogy az 
áldozatok önmagukat irtsák, s hogy a vérvizsgálati laboradatokból se vehessék észre, ha 
nátriumhiányuk vagy káliummérgezésük van. A mérgezett termékeket magasabb áron hozzák 
forgalomba, miután elhitették az áldozatokkal, hogy az a jobb minőségű élelmiszer, 
amelyiknek magasabb az ára. 
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A termékekről nem tudni mennyi bennük a konyhasó és a kálium. Ezeket a legfontosabb 
adatokat a termékfeliratok eltitkolják és vagy félrevezetnek a konyhasó normális (fiziológiás) 
dózisait mérgezőnek, a kálium mérgező dózisait pedig ártalmatlannak hazudva. Lásd pl. a 
BONSALT, VIVEGA stb. szabványsértő "étkezési sók” hiányos és hamis feliratait és hamis 
reklámjait!Azért csinálhatják, mert itt minden meg van engedve, ami nincs törvénnyel 
konkrétan tiltva és vagy nincs kellő büntetéssel ellentételezve a megszegése. Hazánkban sincs 
betiltva a „sóval és vízzel” népirtáshoz alkalmazott említett mózesi-talmudi törvények tanítása 
és alkalmazása. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) és a Talmud 
Tanszéke sincs betiltva. A hazai kereszt(y)ény papok és a jogászok többsége akkor is tiszteli a 
Bibliát és a Talmudot, ha azok fajirtásra kötelezik velünk szemben a zsidókat, bárhol is 
vannak a világon, akár mint zsidók, akár mint „kettős állampolgár zsidók”? Ez emberiség 
elleni fajirtási bűntett végrehajtásában tudatosan bűnsegédkezés mindazon pártok részéről, 
amelyek nem kezdeményezik a minden zsidót mindenhol fajirtásra kötelező fenti zsidó 
törvények hatályon kívül helyezését. 

 

A bűnügy részletesebb dokumentációját, méréstani stb. bizonyítékait lásd a 
www.aquanet.fw.hu honlapon, amely a wwww.tejfalussy.com honlapon belül működik, 
amióta a zsidó bűnözőket fedező médiafelügyelet a freeweb.hu-ról letiltotta. 

 

Verőce, 2013. 07. 10. Tejfalussy András 

 

 

 

 
 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com> 
Date: 2013/7/11 
Subject: Rágalmazó vivegás bűnszervezetet feljelentés a Kúriánál és a Legfőbb Ügyészségnél 
To: András Tejfalussy <tejfalussy.com@gmail.com> 
Cc: kuria@kuria.birosag.hu, lu <lu@mku.hu>, Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat 
<panasz.orfk@orfk.police.hu> 
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