Tisztelt Címzettek!
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Nyílt levélben kérdezem: Mi a véleményetek a mellékelt, közzétett, izraelita idetelepítési tervekről,
s hogy ehhez (?) tízévente 2 millióval csökkenthetik a hazai magyarok létszámát? Lásd melléklet!
Izraelita Szövetségi felhívás Magyarország és Galícia elfoglalására a HÍDFÕ Baráti Köre
(Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.) „Országhódítók” c.
kiadványából:
Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance
Israelitée felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S.
XII. fordítása szerint a következőket tartalmazta:
„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet
könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a
miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek
fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek,
fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy
mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna
elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a
célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a
pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és
magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ
tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idõ alatt
elérhessétek.” (Azonosító: AllianceIsraeliteeFelhivas1910)
A

talmudista terrorista szemiták és bűnsegédeik bűneit nem szabad a vétlen zsidókra rákenni!
Melléklet: tizevmulvanyolcmillioan-NapiMagyarorszag-980526.doc
Verőce, 2017. 02. 25. Tejfalussy András oknyomozó mérnök (www.tejfalussy.com)
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Iratjel: tizevmulvanyolcmillioan-NapiMagyarorszag-980526

A népirtási terv végrehajtásra alkalmazott „Nemzeti stop só program”
ún. „Menzareform” a káliumtúladagoló és konyhasó hiányos étkezésre
átszoktatással 10 évente 2 millióval csökkentené a magyarok számát
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A hazai médiafelügyelő nem kedvelte a népirtó kálium túladagolásnak a terrorista talmudista szemiták
bűnösségét tanusító Antirandom mérési bizonyítékait és eltüntette a www.aquanet.fw.hu tudományos
honlapot a „freeweb” szolgáltató szerveréről. Azóta a külföldi szerveres www.tejfalussy.com honlapom
belső honlapjaként működik:

Verőce, 2017. 02. 25.
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ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉS, NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSKÉNT: A
TÖRVÉNYEINK MIÉRT ENGEDIK A NYILVÁNVALÓ BŰNÜGYI DISZKRIMINÁCIÓT
Hazánkban 10-től 25 évig terjedő börtönbüntetés jár egy kődobáló migránsnak,
miközben a vádemelést állandóan akadályozzák az ügyészségi és rendőrségi vezetők
azok ellen az egészségügyi terroristák ellen, akik 1 millió magyar gyereket napi 4,7
gramm kálium fogyasztására és 2 gramm konyhasó pótlására kényszerítettek, miután
1950-ben Nobel díjat kaptak tudományos kutatók, akik patkányoknál és embereknél is
bebizonyították a káliumtúladagolás és a hiányos konyhasópótlás fajirtó hatását, s
miközben orvosi tantétel az 1 órán belül akárhonnan a vérbe jutó 0,8 grammnál több
kálium (hyperkalaemizáló) mérgező hatása. (OÉTI-s) klinikai mérések is bizonyították
a 2 grammnál több kálium mindenkire veszélyes vesemérgező és szívmérgező hatását.
Büntetlenül folytatott terrorizmus a mérgező anyagokat és (klórrezisztens!) fertőző
vírusokat tartalmazó folyók vizét „tápanyagként” reklámozás és a tiszta (desztillált)
ivóvizet mérgezőnek hazudás is! (Hiányos konyhasópótlás miatt a tiszta desztillált víz
rontja a vérelektrolit víz : só arányait, ez az ami veszélyes!) Büntetlenek azok is, akik
a desztillált víz csak túlszennyezett vízhez keverve ivását ajánlják!! Lásd mellékletek.
A népirtás bizonyító mérési bizonyíték tömegét tettem közzé a www.tejfalussy.com
honlapom Videó, Email könyv, Tanítás, MEHNAM és www.aquanet.fw.hu rovataiban,
ezek közül néhányat idemellékelek. Hazánkban csak a talmudisták tudhatják a víz,
konyhasó és kálium pótlás élettanilag optimális arányait ami, étkezésnél is, napi 3 liter
víz mellé 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm kálium. Ezek az anyagok a gyógyításra
több száz év óta használt infúziós Ringer oldattal is ilyen arányban jutnak be a vérbe !
Budapest, 2016. november 30.
A jogos védelemként leírtakért személyes felelősséget vállalva, a www.tejfalussy.com,
s azon belül működő www.aquanet.fw.hu honlapon közzétett bizonyítékok alapján a
kárelhárításhoz közzéteszi:
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, hatásmérés tudományi
szakértő oknyomozó, kárelhárító megoldást ajánló feltaláló (személyi szám:1-420150215, an.: Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71., (tejfalussy.andras42@gmail.com)

Iratjel: alkotmanyossagkerdese161130
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A Ringer infúziós oldat tiszta desztillált vízben oldott anyagai:
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nepirtonatriumhianyeskaliumtuladagolas140606aj

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás

(Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)
NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY A „STOP SÓ
NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM”, AMI HAMIS ELMÉLETEKET HAMISAN IGAZOLÓ „EPIDEMIOLÓGIAI
STATISZTIKÁKRA” HIVATKOZIK, TUDATOSAN MESOKSZOROZZA A RÁK- ÉS AZ EGYÉB ÉLETRÖVIDÍTŐ
BETEGSÉGEK GYAKORISÁGÁT.
A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia
aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai
nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein
és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai
hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció mérési
eredményeire is hivatkozik ( zárójelben jelzem, hogy a könyvből idézett megállapítások a könyv mely
oldalain találhatók ).
EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A
NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉRGE
HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI
EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN
TARTOTT ÁLLATOKBAN (PATKÁNYOKBAN) ÉS EMBEREKBEN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK
BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELEKTROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK.
(168)
A későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások, például konkrétan a
következők:
1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)
2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul
ki. (167)
3./ A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)
4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez hosszabb ideig tart,
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)
6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
8./ Romlik a keringés. (168)
9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)
11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)
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12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)
13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)
14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)
16./ Szívelváltozások. (169)
17./ Veseelváltozások. (169)
18./ Izomgyengeség. (169)
19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)
20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok
jönnek létre. (169)
A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg eltorzulást
(„pszeudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszexuális :
21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitoriszmegnagyobbodást. (169-170)
22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)
23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)
24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés
gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- növekedést,
hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)
25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)
26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)
AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG PANASZIRODA FELÉ TETT ÚJ FELJELENTÉS INDOKOLÁSA:
AZ ÜGGYEL FOGLALKOZÓ ÜGYÉSZEK ÉS (HAMIS) SZAKÉRTŐIK KÖZEL 20 ÉVE FOLYAMATOSAN „NEM
BŰNCSELEKMÉNYNEK” MINŐSÍTIK EZT, A KONYHASÓHIÁNNYAL ÉS KÁLISÓVAL NÉPIRTÁST. A SÓKITERMELŐ
CÉGEK ÉS ÉLELMISZER BOLTOK TÖBBSÉGE, DE AZ EZEKET „ELLENŐRZŐ” HAZAI HATÓSÁGOK SEM HAJLANDÓK
ELÁRULNI A KÁLISÓVAL KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI „SÓK” ÉS AZOKKAL KÉSZÍTETT ÉLELMISZEREK
KONYHASÓ- ÉS KÁLIUMTARTALMÁT. A MÉRGEZÉS OKOZÓI AZ INTERNETEN ÉS EGYÉB PUBLIKÁCIÓKKAL
BÜNTETLENÜL RÁGALMAZHATJÁK A FENTI BŰNCSELEKMÉNYEK KIDERÍTŐIT, BIZONYÍTÓIT. SOKSZOR AZT IS
TAGADJÁK, HOGY FORGALOMBAN VANNAK KÁLIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓK IS! PL. A SZINTE TELJESEN KÁLISÓ
(BIOKÓSER!) BONSALT, A ZSIDÓ „SARA LEE”-RŐL ELNEVEZETT HASONNEVŰ CÉGNEK A „CSÖKKENTETT
NÁTRIUMTARTALMÚ” ÉTKEZÉSI SÓJA, VAGY A BONOSAL STB. ELŐTTE KONYHASÓ PÓTLÓ GYÓGYTÁPSZERKÉNT
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ÁRUSÍTOTTÁK A KB. 99%-OS KÁLISÓ TARTALMÚ REDI-SÓ-t A GYÓGYSZERTÁRAK. A „VIVEGA” A LEGÚJABB
NÉPIRTÓ TALÁLMÁNY. EBBEN 40% A KÁLISÓ. AZ A TALÁLMÁNY, HOGY ERŐS FŰSZEREKKEL ELFEDIK A KÁLISÓ
MÉRGEZŐSÉGÉT JELZŐ ROSSZ ÍZT! EGYÉBKÉNT SZÁMOS MÁS HAZAI SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI SÓBAN IS 2050% A KÁLISÓ. TÖBB OLYAN CSÖKKENTETT NÁTRIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓT TALÁLTUNK, AMELYEKNÉL A
MÉRGEZŐ KÁLISÓT RÁTÖLTÖTTÉK A KONYHASÓRA, S MÉG CSAK ÖSSZE SEM KEVERTÉK A KONYHASÓT ÉS
KÁLISÓT!
A fenti módszerrel előidézett betegségeket mindenféle más okokra vezetik vissza, miközben ezt a két fő okot, a
nátriumhiány okozást és káliummérgezést okozást elhallgatják, vagy ellenkező hatásúnak tüntetik fel.
Miniszteri, államtitkári szintről „elavultnak” hazudják az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű)
sópótlást, a vér-elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést. Pedig a fiziológiás sópótlás
helyességét a tengervíz, a magzatvíz és a vérszérum és a fiziológiás infúziós Ringer- oldat ezekével azonos,
optimális nátrium és kálium dózisarányai is igazolják. ISMERT ORVOSI TANKÖNYVEK SZERINT EKG TORZULÁS
IS MUTATJA, HOGY EGÉSZSÉGES FELNŐTTNEK IS RONTJA A SZÍVMŰKÖDÉSÉT NAPI 3-4 GRAMMNÁL TÖBB KÁLIUM
SZÁJON ÁT BEJUTTATÁSA, SŐT, 1 ÓRÁN BELÜL, PL. ITALLAL A VÉRBE JUTTATVA, MÁR 1-2 GRAMM KÁLIUM IS
VESZÉLYESEN MÉRGEZHET!
Verőce, 2014. június 06.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va., TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT,
2621 Verőce, Lugosi u. 71., T/F:+36-27-380-665 (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T.:366202181408)

Rendes sózás mellett (Talmud, Baba kamma 93 b. lap) A ZSIDÓK ESŐVIZET, TISZTA
DESZTILLÁLT VIZET IGYANAK, a NEMZSIDÓK CSAK SZENNYEZETTET Talmud, Taanith
10 a. lap.).
Valójában a csapvíz házilagos desztillálással megtisztítása lenne a megoldás, de eltitkolják.
DVÍZBOILER kilétesítménnyel otthoni desztillálással eltávolított csapvíz szennyeződések:
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Megjegyzés:
A fenti desztillált víz gyártó Balogh László úr elmondta nekem, hogy az ÁNTSZ csak úgy
engedélyezte a desztillált víz étkezési célra forgalmazását, ha ráírja, hogy csak túlszennyezett
vízhez keverve szabad ivóvízként használni a tiszta desztillált vizet!
Tejfalussy András
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A magyarok biztosan kálisómentes nátrium-klorid konyhasóhoz jutását akadályozás:
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A gyógyszertárak gyógyhatású étkezési sóként is árusították a patkányméreg kálisót
Korábban, miután az OÉTI által végeztetett klinikai kipróbálás során, a 2 grammnyi
vízoldott (Redi sónak nevezett) kálisó egyszeri szájon át bejuttatása mindegyik
felnőtt vizeletkiválasztását lerontotta a felére. A 4 grammja már a szívműködésüket
is rontotta. Ezután a klinikai kísérletek eredményeit az ellenkezőjére hamisították és
gyógytápszerként gyógyszertári forgalomba hozták a 99%-ban kálisóból álló „Redi
só”-t, napi 10 grammig, a gyermekek részére is, az akármilyen gyors fogyasztását
ajánlva.

Az ez ellen, a patkányméreg hatású kálisó gyógyhatású étkezési sóként

árusítása elleni országgyűlési interpellációt, mint megbízott méréstudományi szakértő
én készítettem elő az OÉTI-től beszerzett REDI-só kipróbálási hatás mérési
eredmények alapján. Ezután az történt, hogy az akkori illetékes miniszterek (Váncsa
Jenő, Surján László és Keresztes K. Sándor 1992. dec. 8., 8253. hamis válasza), akik
semmibevették az OÉTI által végeztetett klinikai ellenőrző vizsgálatok eredményeit,
a hazugságaikkal megakadályozták az ügy parlamenti vizsgálóbizottsági kivizsgálását.

Eleinte receptre árusították, később recept nélkül is. Utána pedig elárasztották az
élelmiszer üzleteket is a kálisóval kevert szabványsértő étkezési sók. Az „étkezési só
szabványt” is ehhez igazították, ma már nem tiltja a kálisó étkezési sóként árusítását.
Az ilyen élelmiszer mérgezőket Kínában kivégzik, nálunk viszont miniszterek lehetnek.
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ALKOTMÁNYOS JOGÁLLAM ILYEN DISZKRIMINÁCIÓKKAL ELKÉPZELHETETLEN!
Budapest, 2016. 11. 30.

feladó:András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>címzett:tajekoztatas@mkab.hu
másolatot kap:"Másolatot kap: orfktitkarsag@orfk.police.hu" <orfktitkarsag@orfk.police.hu>;
lu@mku.hu
titkos másolat:. . .
dátum:2016. November 30. 22:58
tárgy:ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉS, NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSKÉNT: A
TÖRVÉNYEINK MIÉRT ENGEDIK A NYILVÁNVALÓ BŰNÜGYI DISZKRIMINÁCIÓT
küldő:gmail.com
feladó:Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>
címzett:András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>
dátum:2016. november 30. 22:59
tárgy:Visszaigazolás
küldő:mkab.hu
titkosítás:Normál (TLS) További információ
Továbbítás:
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TÚLÉLÉSI STRATÉGIA: MENTSÜK MEG A MAGYAR NÉPET!
(Nyilvános petíció az Állampolgári Jogok Biztosához, röpiratként szabad terjesztésre)
Nem tűrhetők meg az országgyűlésben és önkormányzatokban, tudományos akadémián, oktatásban,
vallási felekezetekben, minisztériumokban, kutatóhelyeken az olyan személyeket, akik bűnrészesek a
magyarok nemzőképtelenné tételében és életének rövidítésben, amit a tiszta ivóvízhez jutásunkat és a
konyhasóval sózásunkat akadályozva, a káliumot mérgezően túladagoló étkezésre kényszerítéssel folytatnak.
Helyre kell állítani a vérelektrolit optimum, a Ringer fiziológiás infúzió víz, konyhasó és kálium dózisai
szerinti egészségvédő étkezési víz-, konyhasó és kálium pótlást. Például napi 3 liter desztillált víz mellé 27
gramm konyhasó és 0,36 gramm kálium vérbejutása optimális. Nem tűrhető, hogy a tiszta desztillált vizet
ivóvízként mérgezőnek hazudják, nem engednek napi 5 grammnál több konyhasót pótolni, több mint
4,7 gramm káliummal etetnek-itatnak naponta, a gyermekeinket is. Ezek hatásait lásd a mellékletben!
Azóta lett beteg és szaporodásképtelen egyre több magyar, azóta fokozódik a kipusztulásunk, amióta ezek a
„Nemzeti Stop Só Program, MENZAREFORM, „Chips adó” elnevezésű csalások betegítenek minket, a
konyhasó helyett kálisóval sózásra lehetőség biztosító hamis Élelmiszer Törvény és MSZ étkezési
sószabvány alapján. Tűrhetetlen, hogy „Star kósher tanúsítványos BONSALT” (jósó) elnevezéssel is
árusíthatják „egészségvédő étkezési sóként” a patkányméreg kálisót a magyaroknak, lásd internet. Alig
néhány országgyűlési és önkormányzati képviselő lépett fel ellene! A többiek azért nem lépnek fel, mert a
Biblia és a Talmud szerint a tiszta desztillált ivóvíz és a tiszta NaCl konyhasó a legtöbb betegség
leghatékonyabb ellenszere, amit csak a hithű izraeliták tudhatnak, de az általuk kiirtani akart többi nép nem?
Lásd az 5 Mózes 7./1-26., és 2 Mózes 23./20-33, és Talmud Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93. b. lap., ma
is hatályban lévő aljas törvényeket!
A HÍDFÕ Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.)
„Országhódítók” c. kiadványából kimásolt hosszú távú, máig se visszavont országrabló terrorista tervet:
Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée
felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása
szerint a következőket tartalmazta:
„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet
könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek
kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden
erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden
keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott a keresztények
birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi
szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és
az adományok váratlan bőséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és
magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó
kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a
legrövidebb idõ alatt elérhessétek.”
Nem szabad megengednünk a hazai irányításba beépült terrorista talmudista szemiták által folytatott fajirtást.
Minden magyarnak gondoskodnia kell a házilag könnyen előállítható biztonságos tiszta desztillált ivóvízről,
a kálisómentes tiszta nátrium klorid konyhasóval rendesen sózásról és a mérgezően sok káliumot tartalmazó
élelmiszerek kerüléséről. A további tudnivalókat lásd a www.tejfalussy.com honlapon (pl. Email könyv 1.).
Tudni kell, hogy valószínűleg a zsidó származású honfitársaink többsége sem tudhatta azt, hogy tudatos
fajirtást folytatnak ellenünk a talmudista terrorista szemiták és a bérenceik, a fenti országelrablási céllal!
Melléklet: alkotmanyossagkerdese161130email2
A Petícióra adott tisztességes válasz elmaradása esetére, másokkal együtt nyilvános benyújtását javasolva,
jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében terjesztésre továbbadja és közzéteszi:
Budapest, 2017. 02. 23.
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