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NEM KELL NÉPIRTÁS! VAN ETIKUS MEGOLDÁS
A FÖLD TÚLNÉPESEDÉSÉNEK ELHÁRÍTÁSÁRA!

Dr. Drábik János nemzetközi jogász közgazdász, aki Szabad Európa Rádió vezető szerkesztő is volt, 
az „Uzsora civilizáció” című könyveiben titkos programokat ismertet,  olyanokat, amelyekkel az 
uralkodó bankár és fegyverárus „etnikum” kormányai folyamatosan hülyít(tet)ik a többi etnikumot, 
miközben kirabolják és irtják őket. Például azzal indokolják a többi etnikumot vírusfegyverekkel, 
élelmiszerfegyverekkel stb. pusztítást, hogy a jelenlegi tizedére, századára kell csökkenteni a földi 
lakosság létszámát, mielőtt a mai főbb energiahordozók (fa, szén, olaj, gáz, atomreaktor-fűtőanyag 
stb.) kifogyhatnának. Lásd: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/DRABIK21.htm

Dr. Drábik János azt is leírta, hogy a fenti népirtás szervezői és haszonlesői az általuk elszaporított 
népbetegségek tényleges előidéző okait és a tényleg hatásos gyógymódokat titkol(tat)ják. Közben 
az ügynökök azt híresztelik, hogy nemsokára mindenki hozzájut ingyenenergia-biztosító gépekhez, 
s egy zsidó főrabbi szerint tömeggyilkos Világfőrabbi titkoltatja a zsidó rákbetegek 98%-át sikerrel 
meggyógyító eljárást. Lásd: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/UjOrvoslas.htm

A Ringer infúziós fiziológiás oldat dózisaarányai szerinti víz, konyhasó és kálium pótlás étkezésnél 
is optimális, lásd FÜGGELÉK. Tehát pl.  napi 2 liter víz + 18 gramm konyhasó + 0,26 gramm 
kálium, mert ez felel meg a testnedvek (vérszérum, magzatvíz) és az élő tengerek vizei Na/K=30 
arányának. Ez közvetlen természeti bizonyíték arra, hogy tudatos népirtás, hogy a hazai  „Nemzeti 
sócsökkentési Stop só program”  a 2 gramm/nap/fő nátrium + 4,7 gramm/nap/fő kálium pótlást, ezt 
a gyilkoló Na/K=0,43 dózisarányt (!) „élettanilag optimálisnak” hazudja! Erről nemrég azt mondta 
nekem  (biokonferencián!)  egy  állatorvos,  hogy  tudja,  de  nem  szól  róla  még  a  rokonainak, 
barátainak, ismerőseinek sem, „mert már úgyis túl sokan vagyunk a Földön”! Korábban egy zavaros 
érdekeltségű lap, a „Magyar Világ” (jelenleg „Világ Magyarsága”) egyik „tudományos” cikkírója is 
hasonlóan indokolta „a Föld lakosai számának a jelenlegi egytizedére, egyszázadára csökken(t)ése 
szükségességét”. Lásd: http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2014/02/csod-fook-csalasokat-betiltas-140204.pdf

Ha a bankár- és fegyverárus etnikum nem beszélteti be az egyébként nem termő földek öntözését és 
műtrágyázását, nem szaporodtak volna el az emberek ezeken a területeken, ahonnan, ha már nem 
lesz az élelmiszereik előállításához, a műtrágyához és az öntözővízhez többletenergia, megtámadni 
kényszerülnek a  működő  termőföldekkel  rendelkező népeket.  Háború  előidézési,  fegyvereladási 
célból változtatják meg óriási földterületeken a természetes ökoszisztémát! A termőföldek kálisóval 
és konyhasóval mérgezését, s az ivóvíz, konyhasó, kálium dózisarányok megváltoztatását is titkos 
biológiai  fegyverként  használják!  Az a tény,  hogy erre  csak  „utolsóként”  – az  általam feltalált 
(GTS-Antirandom software-es) hatásvizsgáló mérések alapján - lett biztosan cáfolhatatlan mérési 
bizonyíték, nem jelentheti azt, hogy ez a késve kiderült csőd-ok kevésbé fontos azoknál, amikkel 
korábban riogatták a népeket! Mindig az eltitkolt csőd főok a legfontosabb csőd-ok, ezért titkolják! 
Lehet,  hogy a  rendszerváltással  hatalomhoz  jut(tat)ott  hazai  kormányok  minden  igyekezetükkel 
(vagy annak  ellenére?)  elsősorban  az  Alliance  Israelitee  (Nemzetközi  Izraelita  Szövetség)  által 
1910-ben meghirdetett, s az izraeli elnök által nemrég is nyíltan hangoztatott „Magyarország (és 
Galícia)  elfoglalási”,  emberi  jog  tipró  nacionalista-talmudista  rablógyilkossági  programot 
szolgálják?! Lásd: http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/10/alliance-israelitee-elleni-feljelentes-131026.pdf
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Lehet, hogy a magyarországi törvényhozók többsége hazaáruló és vagy nemzetgyilkos bűnöző? A 
gyanú bizonyítékairól lásd: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/hazaarulasuk1.htm

Miért nem tiltatja be a zsidókat fajirtásra kötelező törvényeket elfogadó és alkalmazó szervezeteket 
a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága? A magyarok ellenében az ő érdeküket képviselik? Lásd: 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/Talmud-zrt.htm

Miért hagyták válasz nélkül a hazai energiaválság elhárítására általam javasolt geotermikus energiá 
biztosítási  lehetőséget?  Azt,  hogy  ívfényen  átporlasztott  vízzel  kőzetátolvasztó mélyfúrással 
készítsenek furatrendszereket, az ezekbe juttatott  vízből magmahővel készítsenek nagy nyomású 
gőzt, és működtessék vele a gőzturbinákat, amelyek meghajtják az áramtermelő generátorokat, és 
így termeljenek áramot, valamint hőt is, a fűtéshez és az ivóvíztisztító desztilláláshoz, s a vizet (az 
árammal) hidrogénre és oxigénre bontással gyártsanak üzemanyagot a robbanómotorokhoz is! Lásd: 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/EnergiaValsagElharitoLetesitmenyterv1.htm,  + , 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/GeotermDokuFilm080414.htm
 

Ezzel  a  bárhol  olcsón  megvalósítható  magmahő  hasznosítással  kb.  további  200.000  évre 
biztosítható a jelenlegi szintű energiaellátás. Ez bőven elegendő idő ahhoz, hogy teljesen etikus 
módszerekkel az egész világon optimálisra szabályozódjék az egyes etnikumokon belüli létszám, és 
hogy mindenhol elterjedjenek az ökológiai egyensúly biztosítására legalkalmasabb technológiák, s 
hogy az egészségesen és békében éléshez szükséges jogi, etikai, erkölcsi irányelvek, szexuális és 
egyéb egészségügyi ismeretek alapján mindegyik etnikum etikusan és tudatosan beszabályozza az 
élőhelyén rendelkezésére álló „megújuló energia mennyiséghez” képest optimális születésszámot. 
Tudtommal Kínában is már sikeresen szabályozzák a települések etnikumaihoz tartozók létszámát 
az egyes etnikumok szempontjából optimális szaporulatot kedvezményező adóztatással. Tehát van 
háborúmentes, etikus népességszabályozási megoldás, de alkalmazásához harmonikus közigazgatás 
szükséges, amelyik véglegesen kiszorítja az irányításból, és ezáltal a hatalomból is, a háborúkon, 
népirtásokon  nyerészkedő  tudományos  és  politikai,  gazdasági  és  vallási  stb.  bűnözőket.  Lásd: 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/harmonikuskozig1.htm

„Jézusi modell” szerinti, a települések szakemberei és lakossága által együtt irányított közigazgatás 
szükséges! Lásd: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/kRISZTUSI-ERTEKREND.htm

Sajnos a hazai politikusok sorozatosan megtorolják a helyes kárelhárítási kezdeményezéseket, s pl.. 
50 évig akarják használtatni a 30 éves élettartamra tervezett paksi reaktorokat, nem félve az e miatti  
reaktor robbanási katasztrófa kockázat növekedéstől! Lásd a magmahővel áramtermelési kísérletről: 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/Geotermikus_hohasznositast_akadalyozas.htm

Verőce, 2014. 03. 12.                           Tejfalussy András, a Magyar Szellemi Védegylet rendes tagja

P.s.: FELJELENTÉS: a Dr. Drábik János írásaiban szereplő „uzsoracivilizációs rablógyilkossági 
programokat” velünk szemben végrehajtók közül néven nevezendők a Magyarországon működők, 
és büntetőbíróság elé citálandók. Ezt azért is meg kell tenni, hogy ne lehessen Magyarországból 
zsidó állam, Izrael! Lásd: MELLÉKLET (kód: alkotmanybiro-fajirto-zsido-torvenyekrol-130322):
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MELLÉKLET:

Tejfalussy András okl. vill. mérnök (sz.szám: 1-420415-0215)  AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás 
nélküli ügyvitel* keretében közérdekű feljelentéseivel, bejelentéseivel, javaslataival kárelhárító  
méréstani szakértő (www.tejfalussy.com, +36-202181408,  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com  ).  

MEHNAM-info / Jogjavítás           Kód: alkotmanybiro-fajirto-zsido-torvenyekrol-140311email3*

NYILVÁNOS KÉRDÉS FAJIRTÁSI ÜGYBEN AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ELNÖKÉHEZ 

Azért nem tiltatja be a zsidókat fajirtásra kötelező törvényeket elfogadó és alkalmazó szervezeteket 
a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága, mert a magyarok ellenében az ő érdeküket képviselik ??

A Talmud és az Ószövetségi biblia könyvei előírják, kötelezik, és számos példával ki is tanítják a 
zsidókat a fajirtásra. Arra, hogy fokozatosan és véletlenszerűnek látszóan - úgy, hogy a nem zsidók 
ne vegyék észre és ne tudjanak időben összefogni a fajirtás elleni önvédelemhez - kíméletlenül 
irtsák ki a nem zsidókat a zsidók által megszerezni kezdett területeken. Ehhez pl. sóval mérgezik a 
nem zsidók élelmiszereit biztosító termőföldeket, akadályozzák a nem zsidók tiszta ivóvízhez és 
egészséges kenyérhez jutását, sőt életveszélyeztető állatokat, pl. gyilkos darazsat (vagy „influenzás 
madarakat” stb.) is használnak „népűzési” célra. Nálunk például: 1.) A termőföldeket NaCl és KCl 
„műtrágyákkal” is  lerontják,  felfokozva az aszálykárt.  2.)  A káliumos műtrágyák többszörösére, 
mérgezőre  növelik  az  élelmiszer-növények  káliumtartalmát.  3.)  Az  Állami  Népegészségügyi  és 
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) mérgezőnek hazudja a tiszta átpárolódott vizet, holott (a Talmud 
szerint is!) a desztillált víz gyógyító hatású, legjobb ivóvíz. 4.) A testnedvek és a Ringer fiziológiás 
infúziós oldat étkezésnél is optimális víz/konyhasó=110, Na/K=30 aránya helyett  az Na/K=0,43 
mérgező dózisarányt kényszerítik rá a nem zsidókra. 5.) Gátolják a kenyér és a többi élelmiszer 
megfelelően sózását. 6.)  Az – izzadástól is függő  - élettanilag optimális 15-25 gramm/nap/fő NaCl 
dózis helyett  5 gramm/nap/fő konyhasó-pótlást  írtak elő. 7.) A mindössze 0,4-0,8 gramm/nap/fő 
káliumszükséglet helyett 4,7 gramm/nap/fő káliumpótlást követelve meg, az NaCl konyhasót KCl 
kálisóra cserélik fel. 8.) Tudják, hogy 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik állatokon és embereken 
hatásvizsgáló kísérletekkel bizonyították, hogy a szükségesnél kevesebb konyhasót és vagy több 
káliumot evés-ivás megszünteti a stressz elleni védekezőképességet, vese-, szív- és keringés rontó, 
magas-vérnyomás létrehozó, rákos-és egyéb daganatokat is előidéző, nemi jelleg torzító, meddősítő, 
életrövidítő,  népirtó  hatású!  9.)  1910-ben  az  Izraelita  Szövetség  (Alliance  Israelitée)  nyíltan 
bejelentette, hogy hazánk és Galícia nem zsidó lakosait kiűzik, s ezek vagyonát „izraeli tulajdonba” 
veszik. 10.) Az Antall kormány (egy ideig) megengedte, hogy külföldiek itteni cégei Magyarországi 
területeket  is  vásárolhassanak.  11.)  A Szent  Korona  lap  cikke  szerint  (1990)   Pozsgay  Imre 
államminiszter egyetértett Izraelben, hogy majd 1 millió ukrán zsidót Magyarországra telepítsenek. 
12.)  Az  izraeli  elnök  pedig  nemrég  nyilvánosan  is  kérkedett,  hogy  „Izrael  felvásárolja 
Magyarországot és Lengyelországot”. 13.) Az Országgyűlés megengedte a kettős állampolgárságot, 
és  utána   -  az  Európai  Unió  és  Izrael  vezetői  között  létrejött  megállapodásra  hivatkozva  - 
liberalizálta az izraeli cégek Magyarországra betelepedését. 14.) Ezek alapján most már az izraeli 
cégek tulajdonosai szabadon átírathatják itt született gyerekeik tulajdonába a cégük vagyonát, pl. az 
ezer hektáros termőterületeket, az irodaépületeket, üzlethelyiségeket és lakásingatlanokat stb. 15.) A 
fentiek egyértelmű méréstani és bűnügyi bizonyítékait lásd a www.tejfalussy.co  m   honlapon és az 
újabban már csak azon belül működő www.aquanet.fw.hu tudományos honlapon. /Utóbbit kb. egy 
évvel ezelőtt eltüntette az internetes freewebről egy engem megrágalmazó (zsidó?) médiafelügyelő./ 

Nyilvánvaló, hogy a zsidókat fajirtásra kötelező törvényeket végleg hatályon kívül kell helyezni és 
az azoknak alávetett zsidók magyarországi szervezeteit, cégeit végleg be kell tiltani. Azok a magyar 
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állami hivatalnokok akik ellenzik, akadályozzák, bebizonyítják magukról, hogy fajirtók, hazaárulók.

T. Címzett érdemi válaszának 15 napon túl elmaradását fajirtásban és hazaárulásban személyesen, 
tudatosan bűnsegédkezésének, és élethez való jogaink Magyar Állam által megsértésének tekintem!

Verőce, 2014. 03. 11.                                                           Tejfalussy András 

Az „alkotmanybiro-fajirto-zsido-torvenyekrol-140311” iratjelű (előzményi) bejelentés benyújtásról:

feladó: András Tejfalussy tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

címzett:
 paczolay <paczolay@mkab.hu>

másolatot kap:

 lu <lu@mku.hu>;
 Elnok@kuria.birosag.hu;
 Rétvári Bence <bence.retvari@parlament.hu>;
 "birosag@fejer.birosag.hu" <birosag@fejer.birosag.hu>;
 birosag@nograd.birosag.hu

titkos másolat:
 …...

dátum: 2014. március 11. 17:44
tárgy: NYILVÁNOS KÉRDÉS FAJIRTÁSI ÜGYBEN AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ELNÖKÉHEZ
küldő: gmail.com

FÜGGELÉK:
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