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MAZSIHISZ LEVÉL
 
Nemrég kiderült, hogy egy izraeli tudós –teljesen hamis okokra hivatkozva– előadta, hogy a nyugati férfiak teljes 
nemzőképtelenné torzulását  várják  2050-re,  vagyis  100 évvel az utánra,  hogy  1950-ben három Nobel  díjas kutató 
közzétette, hogy a biológiai hatás mérések bebizonyították, patkányoknál és az embereknél is, hogy az utódoknál is 
nemi torzulást okoz a káliumot túladagoló és vagy a túl kevés konyhasót pótló étkezés. Mi már 1983-már bemértük, 
hogy mérgező a káliumműtrágya! Mások szerint a növelt káliumtartalmú legelőn tartott kosok 4. nemzedéke már nem 
tudott  utódot  nemzeni.  Embernél  ez  az  állapot  kb.  100  év  múlva  jön  létre,  az  izraeli  tudós  által  -nyilván  ezek  
ismeretében- jósolt 2050-re.

Schweitzer József  főrabbi ajánlására  konzultáltam a  budapesti  Zsidó  Egyetem titkárával,  aki  azt  mondta,  miután 
tanulmányozta  a  www.aquanet.fw.hu honlapomon  közzétett  –a  nemzetközi  szabadalmaim  szerinti-  sokváltozós 
ANTIRANDOM biológiai  hatás  méréseink  eredményeit  a  káliumműtrágyázás  növénymérgező,  aszálykárfokozó 
hatásairól,  ill.  másoknak a méréseiről  a növelt káliumtartalmú élelmiszerek mérgező hatásairól,  hogy látja,  teljesen 
igazam van, de lehetetlen leállítani a mérgező kálium használatot, ha a leállítás csökkentheti a profitot.

Humanista beállítottságom folytán, a Mazsihisz akkori vezetőjének felajánlottam, hogy világosítsák fel az általuk ismert 
valamennyi zsidót a kálisóval ételízesítés mérgezőségéről, és kérhetnének ezért minden egyes mentett életű zsidótól 100 
dollárt, amiből 90 lehetne a miénk, a problémát és a megoldást kiderítő kutatóké, és 10 a kutatási eredményeinket a 
zsidók felé közvetítő Mazsihiszé.  Csatolom Zoltai Gusztáv elnök halogató válaszát, itt megismételve az ajánlatomat!
Mielőtt  írtam  neki,  kértem  a  bíróságot,  hogy  kötelezze  a  Mazsihisz-t  és  az  egyéb  zsidó  szervezeteket  is,  hogy 
világosítsák fel a magyar nem zsidókat, hogy a Talmud szerint általános gyógyhatású a desztillált tiszta ivóvíz, ha az  
ételekkel megfelelően pótolják a konyhasót (Taanith 10 a. és Baba kama 93 b. lap) és a zsidók is tudhatnák, hogy az 
infúziókkal is, minden 1 liter desztillált vízzel 9 gramm konyhasót juttatnak a vérbe, ennyi az élő ember testnedveiben  
lévő optimális arányuk, lásd a   Salsol, Salsola és Ringer infúziók   dózisait  ! 

Népirtásban bűnsegédkezik aki tudja ezt, de hagyja bebeszélni a magyarok részére az ellenkezőjét, hogy „mérgező a  
tiszta desztillált víz és életrövidítő a napi 5 grammnál több konyhasó pótlás”, lásd „Stop só program és Menzareform”!

Egyébként valakik a médiafelügyelőnél elintézték a biológiai hatás mérési bizonyítékokat bemutató www.aquanet.fw.hu 
honlapom dokumentumai antiszemitizmusnak hazudását és a honlapnak a freewebről eltüntetését, s újabban már azt is,  
hogy Izrael-állami  Star kosher tanúsítvánnyal BONSALT (jósó) hamis elnevezéssel  népszerűsítsék az interneten, 
magyar nyelven, „legegészségesebb étkezési  sóként” a hagyomány szerint  is  patkányméreg hatású kálisót!  Közben 
akadémiai  kutatók  ellopták a feltalálói  szerzői  jogaimat,  megrágalmaztak az  akadémiai  közlönyben és  sikertelenül  
megkíséreltek elmebeteggé nyilváníttatni, gondnokság alá helyezni, lásd „MTAs-szerzoijogicsalasok180212” melléklet.

1944-ben  a  nagyapám  Bartha  Béla  rendőrfőkapitányként  nem  engedte  meg,  hogy a  rendőrség  segítsen  elfogni  a  
büntetőbíróságon még jogerősen nem elítélt zsidó és vagy baloldali érzelmű embereket. Minket meg a talmudista zsidók 
tudtával  a  vírusszennyezett  vezetékes  ivóvizet  ivásra  és  a  konyhasó  helyett  patkányméreg  kálisóval  ételízesítésre 
rábeszéléssel életrövidítenek és ivartalanítanak, miközben az ifjonc „Köves Slomó főrabbi” büntetlenül közzétehette a 
blogjában, hogy a haverjaival a magyarok hülyeségén röhögcsél. Nekik szórakozó hely, ami nekünk haláltábor lett?! 

Ki fog ide települni, ha 2050 után nem lesz nemzőképes magyar férfi és emiatt kipusztul az összes magyar? Átköltözik  
ide Izrael? Meg az ukrán-orosz zsidók? Vagy a letelepedési kötvényes kínaiak és a gazdag muzulmánok, akiknél nem 
műtrágyáztak káliummal, tehát nemzőképesek maradtak? Simon Perez korábbi izraeli elnök nyilvánosan előadta, hogy 
felvásárolják Magyarországot, de eszükbe jutott a mózesi-talmudi tanítás, ami szerint a nem zsidók ingatlanait ivóvíz- 
és kenyér rontással és mérgező rovarokkal, ezekre alapozott, „betelepülés arányos fajirtással” a legjobb megszerezniük?
Lásd 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26., és Talmud Taanith 10 a. lap.

Ezeket és az egyéb bizonyítékokat lásd a nem magyar szerveres új www.tejfalussy.com internetes honlapomon, ahol a 
korábbi www.aquanet.fw.hu belső honlapként működik. Email könyv 1., 39. és 101. és a videó 10. megnézését ajánlom!

Ezúton felkérem a MAZSIHISZ-t, hogy világosítsák fel az izraeli tudóst arról, hogy a kb. 1950 óta káliummal 
műtrágyázott  nyugati  országokban  az  élelmiszerekben  a  káliummal  műtrágyázással  (és  a  konyhasó  helyett  
kálisóval sózással) mérgezőre növelt kálium miatt lett egyre több férfi nemzőképtelen, tehát ne vezessék vissza a 
nemzőképtelenné degenerálódást hamis, ill. mellékes okokra, és hagyassák abba az életrövidítő és ivartalanító 
kálium túladagolásos („Nemzeti Stop Só Program, Menzareform, Chipsadó” csalásos) mózesi-talmudi fajirtást!

Csatolmány: Zoltai Gusztáv, a MAZSIHISZ korábbi elnöke, hozzám intézett, a tényleges megoldást halogató válasza:
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Közérdekű bejelentésként, felkérem a Kúria Legfelsőbb Bíróság Elnökét, hogy ő is kezdeményezze a zsidókat 
fajirtásra és fajirtással ingatlanszerzésre máig is felbiztató bibliai és talmudi szövegeket hatályosnak elismerő 
felekezetek és egyéb szervezet működési engedélyének a megvonását, ugyanis ezek terrorizmust bűnpártolnak! 

Budapest, 2018-02-14.  

Az ivóvíz szennyezéses és kálisóval mérgezéses mózesi-talmudi népirtási módszereket és ellene védekezést nem ismerő 
zsidók és nem zsidók jogos védelmében (Btk) megbízás nélküli kárelhárító ügyvivőként (Ptk), Címzettekhez benyújtja:
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, számos hatásmérés tudományi szabadalom feltalálója 
(korábban minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati és tudományos akadémiai méréstani szakértő)
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