
A MAGYARORSZÁGI ANTIRASSZISTA MOZGALOM FIGYELEMFELHÍVÁSA

  Nincs valódi lehet ség a magyarok megmaradására, amíg az állami vezet k letagadhatjákő ő  
a szennyeztetett ivóvízzel és mérgez  kálisóval m trágyázással és ételmérgezéssel általukő ű  
törvényileg megengedett „mózes-talmud módszeres” életrövidítést, ivartalanítást, népirtást:  

 
   Az emberek egészséghez való alapjogai megsértését eltűrve nem védelmezhetők az emberi jogok. Az egyes  
életterekben nem népirtással kell a lakosság létszámát optimálisra szabályozni, hanem demokratikusan, az  
erre megfelelő oktatási, gazdasági és jogi intézkedésekkel, a konkrét példája: http://www.tejfalussy.com/wp-
content/uploads/2015/09/kozigazgatas-harmonizalo-antirandom-modellprogram-040724-ILLUMINATI.pdf .
  Az Ószövetség és a Talmud tele van olyan rasszista törvényekkel  és azok alkalmazási  mintáival és az  
alkalmazásaik  sikertörténeteivel,  amelyek  alapjaiban  sértik  a  nem  zsidók  emberi  jogait  azzal,  hogy  
valamennyi nem zsidót a zsidók által korlátozatlanul kirabolható és legyilkolható baromnak minősítenek.  Az  
ószövetségi és talmudi törvények és alkalmazási minták elfogadói és alkalmazói mind elítélendő bűnözők. Az  
általuk hirdetett  vagy titkolt  vallási,  felekezeti,  családi  stb.  hová tartozásuktól  függetlenül.  A zsidókat  a  
világon mindenhol rablógyilkosságra felbiztató törvényeket haladéktalanul meg kell szüntetni. A rasszista  
ószövetségi és talmudi törvényeket maguknak a zsidóknak kellene hatályon helyezni, ha nem akarják, hogy  
mind egy szálig kiirtsák a népüket. Ha ezt az illetékes rasszista zsidó vezetők maguk nem teszik meg, akkor  
üzletszerű népirtással megvádolva, független büntetőbíróság, pl. népbíróság útján ezért is el kell ítélni őket.  
Az  ószövetségi,  talmudi  üzletszerű  népirtás  alkalmazóit  és  pártolóit,  s  ezek  politikai,  államigazgatási,  
törvénykezési,  bírósági  bűnsegédeit,  valamennyi  fedezőjüket  el  kell  elítélni  az  „üzletszerű népirtásban”,  
rablógyilkosságban bűnrészességük alapján. (Kínában már régen nyilvánosan kivégeznék őket!) A korábbi  
szervezeteiket, szervezkedéseiket és az újabbakat is be kell tiltani és teljes vagyonelkobzás mellett kötelezni  
kell őket az általuk okozott kár megfizetésére. Mindezek ismeretében kimondható a következő „alapszabály”:
A MAGYAR NÉPNEK NINCS ESÉLYE NORMÁLIS ÉLETRE, HA A KORMÁNY TITKOLJA AZ ÉLET-  
RÖVIDÍTÉSSEL ÉS IVARTALANÍTÁSSAL VALÓ „ÜZLETSZERŰ NÉPCSERE”  BIZONYÍTÉKAIT!
Hazánkban üzletszerű népirtást folytatnak A Mózes II. 23./20-33. és V./7./2 és 22, és a Talmud Taanith 10  
a. lap és Baba kamma 93 b. lap szerinti életrövidítő, ivartalanító megengedett étkezési diszkriminációkkal:  
  A  szennycsatornák  vírusfertőzött  vizének  az  ivóvíz  készítéshez  használt  folyóinkba  bevezetésével.  A  
mezőgazdasági  vegyszerekkel  is  szennyezett  folyóvíz  hiányos tisztításával.  Ezekkel  rövidítik  az  életünket,  
miközben a tiszta (desztillált) vizet  mérgezőnek hazudják.  Közben az állatokat  és embereket  ivartalanító  
hatású kálisóval műtrágyáztatnak és mérgező kálisót használtatnak az ételízesítő nátrium-klorid konyhasó  
helyett is (Stop Só program és Chips adó). A kálisó fokozza az aszálykárt is. Aszályos évben  eladósítja a  
magyar gazdákat, és a végrehajtók elveszik a termőföldjüket, de még a lakóházukat is. Az áldozatok az okot  
nem vehetik észre, mert a kálisó mérgező hatásait leleplező hatás mérések eredményeit, nem csak a miénket,  
de pl. a Nobel-díjas kutatókét is az ellenkezőjére hamisította a Magyar Tudományos Akadémiát is eluraló  
bűnszervezet. Szüleinkkel és velünk újjáépíttették a rommá bombázott Magyarországot, s utána a kálisóval,  
kb. négy nemzedék ideje, alatt a szaporodóképesség megszűnéséig rontják a magyar férfiak spermáját. Ez az  
oka, hogy nemrég egy spermabank a donornak jelentkezett 153 magyarból termékenyítésre alkalmatlannak  
minősítette 150-nek a spermáját! Tökéletlen lesznek az utódaink, ha egyáltalán lesznek.  Ezen a módon 100 
év alatt megszerezhetők az utód nélküli magyarok ingatlanai és nagy haszonnal eladhatók a bevándorlóknak.  

TÉNYLEGES MEGOLDÁSHOZ SZAKÉRTŐI DÖNTÉS OPTIMALIZÁLÓ TECHNIKA KELL:
A legjobb hazai programok is hiú elképzelések maradnak, ha hiányzik hozzájuk az alapos oksági szakértői  
elemzés, s hogy annak alapján a hozzáértő becsületes szakértők felvilágosítsák a magyarokat a valamennyi  
tényleges főproblémánk valódi okairól és a megvalósítható probléma-ok-elhárítási módokról. Jelenleg az az  
egyik  legfőbb problémánk, hogy az állami vezetés tudatosan életrövidíti és ivartalanítja a magyarokat , hogy  
a  spekulánsok   felvásárolhassák  az  utód  hiányában  „végleg  kiürült”  ingatlanainkat  és  eladhassák  az  
idecsalt zsidó stb. migránsoknak. Az ezek ellen védekezéshez Antirandom és APLA optimalizáló technika kell. 
A jelenlegi migráció kiképzett kommandósok betelepítése is lehet, hazánk végleges elfoglalásához. A fenti  
„üzletszerű népirtás” mérési stb. bizonyítékait lásd   http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/doksik/stopso-  
programmal-nepirto-bunbanda-elleni-onvedelem-150910FazekasSnak.pdf  .   Elpusztulsz, ha nem érdekel !!!!  

Budapest, 2016. július 1.  
Jogos nemzetvédelem (BTK) és  megbízás  nélküli  közérdekű kárelhárítási  keretében (PTK) Orbán Viktor  
miniszterelnöknek címezve közzéteszi: (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215) volt  
parlamenti szakértő. www.tejfalussy.com.          (Röpirat azonosító jel: antirasszista-mozgalom-info-160701)
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