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TRIANONI TITKOS CÉL
1910-ben meghirdette az Izraeliták Szövetsége a Magyarország (és Galícia) zsidók által elfoglalását szolgáló 100 éves
programját (1). Ezután történt, hogy a trianoni döntéssel országunk területének 70%-át elszakították tőlünk.
1990-ben a Szent Korona lap közzétette, hogy az államminiszterként ott járt Pozsgay Imre Izraelben ígéretet tett 1
millió orosz-ukrán zsidó Magyarországra betelepülni engedésére! (2).
Az Izraeliták Szövetsége mindig százéves terveket készít és százévenként értékeli a teljesülését. 2010-ben, a
országelfoglalási 100 éves terv 100. évében, miközben az ún. „vörösiszap katasztrófa” elterelte róla a figyelmet, a
magyarországi országgyűlési képviselők nagy többséggel megszavazták akárhány izraeli cég „liberalizáltan”
(korlátozatlanul) Magyarországra betelepülni engedését. Nemrég megengedték ukránok, köztük akárhány ukrán-orosz
zsidó vízum nélkül itt tartózkodását is! A bíróság nem merte beidézni Pozsgay-t a lap ellen ez ügyben folytatott perben!
Ezeket anélkül cselekedték az országgyűlési képviselők, hogy népszavazás feljogosította volna rá az Országgyűlést.
Vagyis jogtalanul. Tehát Simon Perez izraeli elnök nem alaptalanul kérkedett vele nyilvánosan, hogy „Izrael felvásárolja
Magyarországot”!
Már több éve kibucszervező központ működik Magyarországon, amit „a gazdák őrangyalaként” reklámoztak a
Biokultúra lapban! Ugyanebben a lapban a kálisóval műtrágyázást is ajánlották a biotermesztőknek. Tudatosan
semmibe vették, hogy a nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós biológiai hatásmérés közvetlenül is megmutatta,
hogy a kálisóval műtrágyázás teljesen tönkreteszi a növények alkalmazkodó képességét! Többek között
nagyságrendekkel fokozza az aszálykárt és akadályozza az egyéb körülményekhez, például a nitrogén és foszfor
tápanyagok mennyiségéhez és a palánta tűzdelési időponthoz alkalmazkodásukat is! A kálisó eladósítja a magyar
gazdákat, hogy a hitelezők az ezúton megszerzett földeket a föld felvásárlóknak eladhassák.
De mások is kimutatták a kálisó káros hatásait. Például egy Müller Lajosné nevű agrármérnök, aki a doktori
disszertációjában mérésekkel bizonyította, hogy a mezőhegyesi gyümölcsfák a talaj megnövelt káliumtatalmától
pusztulnak ki! Vagy például egy Jan Kralovich nevű szlovák akadémiai kutató mérnök is, aki a Pozsonyban megjelent
ÚJ SZÓ című lapban beszámolt róla, hogy az ő kutatásaik szerint „Gond van a tejjel” a talaj vízoldható káliumtartalmát
mérgezőre fokozó kálium káliumműtrágyázás miatt, s a túladagolt kálium tönkreteszi a sejtműködést, s ezáltal
rákbetegségeket okoz, miközben veszélyezteti az állatok és az emberek szaporodóképességét is! Sőt, 1950-ben Nobel
díjat kapott három biológus, akik patkányoknál és embereknél, konkrét dózisvariációs biológiai hatásvizsgáló
kísérletekkel, bebizonyították az étkezési káliumtúladagolás (és vagy a hiányos konyhasópótlás) életrövidítő
betegségeket és nemi torzulásokat okozó, vagyis fajirtó hatásait!
A hazai Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság (Nébih), ezek tudatában engedi „gyógysóként” árusítani a fele részben
kálisó VIVEGA-t, és az Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal az interneten magyar nyelven is reklámozott
konyhasómentes BONSALT („jósó”) nevű kálisót, s folytatni engedi a csak kárt okozó kálium műtrágyák használatát,
és az azokkal mérgezőre növelt káliumtartalmú növényekből készült élelmiszerek árusítását, s megengedi a
konyhasóval sózás helyett kálisóval „sózást”, ill. ajánlják!
Tehát hazánkban bizonyíthatóan folyamatban van a zsidóknak a területrabláshoz a Bibliában és a Talmudban előírt, lásd
2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 5/1-26, Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap, a nemzsidók ivóvizét
elszennyezésen és az ételeik rendes sózását akadályozáson alapuló, „zsidó területfoglalás arányos” programozott
fajirtás!
A magyarországi kormány rendszeresen hangoztatja, hogy itt ugyan a külföldiek nem vásárolhatnak termőföldet. De a
külföldi cégek ingatlanokat bérelhetnek és az ő pénzükből a magyar állampolgársággal rendelkező régebb óta itt élő
megbízottaik bármilyen ingatlant megvásárolhatnak! Akár termőterületeket, ún. védett területeket is! Emellett az itt élő
külföldi zsidó az itt szült, s ezáltal magyar állampolgárságot szerzett gyerekei nevére közvetlenül is ingatlanokat
vásárolhat!
Miközben zajlik a tervszerű zsidó betelepülés, egyre több magyar ember élete lesz rövidebb, egyre kevesebb magyar
gyerek születik. Nem csak az abortuszok miatt! A káliummal műtrágyázás és a kálisó „konyhasó pótló étkezési sóként”
árusítása miatt is! Ezért lesz egyre több a kiürült, gazdátlan, megszerezhető magyarországi ingatlan!
A Izraeliták Szövetsége új százéves terve valószínűleg úgy kezdődik, hogy miközben a mai Magyarország nagyrészét
eltulajdonítják, kiharcoltatják velünk, hogy visszacsatolják a Trianonban elvett területeket, hogy az is az övék lehessen!
Mellékletek: 1. Az Izraeliták Szövetsége százéves terve Magyarország elrablására. 2. „Pozsgay megállapodás”
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Ezek a dokumentumok, s a fent hivatkozott konkrét biológiai hatásmérési stb. bizonyítékok is letölthetők a
HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com honlapról!
Véleményem szerint csak azután szabadna szorgalmaznunk a magyar területek visszacsatolását, ha már betiltattuk a
mózesi és talmudi törvényeiknek alávetett rablógyilkos izraeliták Magyarországra betelepülni engedését, s a zsidók
ivóvíz szennyezéses és ételmérgezéses alattomos fajirtási módszerei magyarországi alkalmazását! Ellenkező esetben a
külföldre szakadt, a visszacsatolás intézőiben feltétel nélkül megbízó honfitársainkat is gátlástalanul ki fogják irtani!
Szerintem az aljas trianoni döntés ellen kampányoló egyik olyan szervezet és személy sem megbízható, és valójában
nem a magyar megmaradást szolgálja, aki/amelyik nem lépett fel a kálisóval fajirtás ellen, habár tudott róla, mivel
látta a hatásmérési bizonyítékait a honlapjaimon, vagy látta, hallhatta az erről, az MVSZ-nél is tartott előadásaimat!
Budapest, 2017. október 21.
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