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Tisztelt Alapvető Jogok Biztosa!
Ismételten kezdeményezem az alapvető jogok biztosánál a más nép tagjai alapvető emberi jogait durván
sértő Ószövetségi és Talmudi szabályok (pl. csak zsidó ihat tiszta desztillált vizet megfelelő mennyiségű tiszta
konyhasót pótolva) a magyar lakosság alapvető emberi jogait durván sértőnek nyilváníttatását.
A zsidókat évezredek óta a többi nép kiirtására és kirablására biztatja fel az Ószövetség és Talmud. Azokat is
kiirtandó „bálványimádók” közé sorolja az Ószövetség és a Talmud, akik bár „zsidóként” születtek, de
ellenezve a más népeket irtást és kirablást, védeni próbálják a többi nép tagjai alapvető emberi jogait!
Jelenleg káliumos műtrágyákkal és kálisóval sózással mérgezővé tett élelmiszerekkel igyekeznek a „nem
keleti férfiakat” 2050-re teljesen nemzőképtelenné mérgezni, lásd a www.tejfalussy.com honlapon az 1., 58.,
101. email könyveimben és a 8., 10. és 61. videóban, és a GTS-ANTIRANDOM és MEHNAM rovatokban!
A nemzetközi szabadalmaim szerinti Antirandom Biomonitoros sokváltozós biológiai hatás vizsgáló mérések
a növényeknél közvetlenül láthatóan megjelenítették a káliumos műtrágyák sejtmérgező hatását. A sejtközi
(elektrolit) folyadék káliummal növelt káliumtartalma esetén a sejtek elvesztik a stressz elleni védekezési és
az egyéb környezeti hatásokhoz alkalmazkodási képességüket. Az állati és emberi sejtek ugyanígy. A
kálisóval műtrágyázással és kálisóval sózással mérgezővé tett élelmiszerek életrövidítő, nemzőképesség
rontó, fajirtó hatása „kiüríti” zsidók által elfoglalni akart országokat a betelepüléshez. Az Izraeliták
Szövetsége által 1910 óta országunk leigázására, elfoglalására felbiztatott izraeli és ukrán zsidók és ideszült
gyermekeik ezt a tervet hajtják végre a kálisóval műtrágyázással és a tiszta konyhasó helyett a patkányméreg
kálisóval (Bonsalt, Vivega, Bonosal stb.) „ételízesítéssel” (MENZAREFORM) és a tiszta desztillált ivóvíz
mérgezőnek elhíresztelésével. A desztillált víz kellő konyhasópótlás mellett egészségvédő és gyógyító hatású!
Miután a www.aquanet.fw.hu honlapon, jogos védelemként, megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel keretében
– a népirtás és kirablás ellenző zsidók védelmére is - közzétettem a tényszerű bizonyítást, bizonyítékokat,
emiatt a hazai médiafelügyelet „antiszemitizmussal” vádolt meg és eltüntettette az internetről a honlapot.
Mivel ma már újra működik (külföldi szerverről a www.tejfalussy.com honlap belső honlapjaként), felhívom
a kivizsgálást végző(k) figyelmét a fenti zsidó vallási bűnözést bizonyító alábbi dokumentum gyűjteményre:
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/MOZES-%20A-%20FASISZTA.htm
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