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Kód: fajirtas-legalizalo-hazaarulok-valasztojoga-140223

VISSZAMENŐLEG IS MEG KELL VONNI A MAGYARORSZÁG FELVÁSÁRLÁSÁRA
KÉSZÜLŐDŐ, FAJIRTÁSRA KÖTELEZETT IZRAELIEK CÉGEI IDETELEPÜLÉSÉT
LIBERALIZÁLÓ HAZAÁRULÓ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÓJOGÁT!
Feljelentőként kezdeményezem, hogy visszamenőleg is helyezzék hatályon kívül az izraeliek
cégei idetelepülését liberalizáló törvényt, és visszamenőleg is vonják meg azoknak az
országgyűlési képviselőknek a képviseleti jogát és a további választáson indulási jogát, akik az
országgyűlésben megszavazták, hogy a valamennyi zsidót rablógyilkosságra kötelező tóratalmud törvényeinek alávetett izraeliek cégei Magyarországra települjenek, s hogy e cégek és/
vagy tulajdonosaik leszármazottai bármely magyar föld- vagy más ingatlant tulajdonoljanak.
Indokolás:
A ZSIDÓKAT FAJIRTÁSRA KÖTELEZIK AZ EGÉSZ VILÁGON ALKALMAZOTT, A TITKOS
FAJIRTÁSI FŐ MÓDSZEREIKET IS LEÍRÓ, ALÁBBI TÓRAI ÉS A TALMUDI TÖRVÉNYEIK:
„Maimonidesz mondja: Vedd tudomásul, hogy a nazarénusok népe, akik Jézus után tévelyegnek,
habár tanaik különbözők, mégis valamennyien bálványimádók, … és hogy velük úgy kell bánni,
mint a bálványozókkal szokás. Így tanítja ezt a Talmud. (Misna-Tora Aboda zara I. 3-hoz.)
5. Mózes 7. A bálványimádókkal barátkozni s őket kímélni nem kell:
1. Mikor bevisz téged az úr, a te Istened a földre, a melyre te bemenendő vagy, hogy bírjad azt:
és sok népet kiűz te előled a Khitteust, a Girgazeust, az Emoreust, a Kananeust, a Perizeust,
az Khivveust és a Jezubeust: hétféle népet, náladnál nagyobbakat és erősebbeket;
2. És Adja őket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered őket: mindenestől veszítsd ki
őket ne köss velük szövetséget, és ne könyörülj rajtok.
…......
22. És lassan-lassan kiűzi az Úr, a te Istened e népeket te előled. Nem lehet őket hirtelen
kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened.
2. Mózes 23. Igazságról, felebaráti szeretetről, és ünnepek megtartásáról való törvények:
…............
23. Mert az én Angyalom te előtted megyen és beviszen téged az Emoreusok, Khitteusok,
Perizeusok, Kananeusok és Jebuzeusok közé, és kiirtom azokat.
25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és
eltávolítom ti közületek a nyavaját. *
26. El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi; napjaid számát teljessé teszem. *
…..................
28. Darazsat is bocsátok el előtted, és minden népet megrettentek, a mely közé mégy, és minden
ellenségedet elfutamítom előtted. *
29. De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne
sokasodjék ellened a mezei vad.
30. Lassan-lassan űzöm őt ki előtted, amíg megszaporodol és bírhatod a földet.
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31. És határodat a veres tengertől a Filiszteusok tengeréig vetem, és a pusztától fogva a folyóig:
mert kezetekbe adom annak a földnek lakosait és kiűzöd azokat előled.
32. Ne köss velük szövetséget se azokkal, se az ő isteneikkel.
33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bűnbe ne ejtsenek téged ellenem: mert ha az ő isteneiket
szolgálnád, vesztedre lenne az neked. ...”
*A Talmud ismerteti a kenyér és ivóvíz különbséget, amivel a többi népet irtják: A zsidók esővizet
(tiszta desztillált vizet) ihatnak és mellette (tiszta NaCl) konyhasóval sózott kenyeret ehetnek,
miközben a nemzsidók csak szennyezett ivóvízhez juthatnak és csökkentett konyhasó tartalmú, az
ugyancsak sós ízű, de mérgező (szintén tengeri só vagy bánya só) KCl kálisóval „sózott” kenyeret
(ételt) ehetnek, lásd: Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap. A tiszta desztillált vizet
mérgezőnek, a szennyezettet tisztának feltüntetést és a természetes nátrium és kálium sók
egészségrontó dózisait – a más népek közé betelepedő zsidók helyi szaporulata, ingatlanigénye
mértékében - véletlenszerűsítve, de tervszerűen használják fel népirtó, vegyi-biológiai fegyverként!
A hiányos NaCl pótlás és a káliumot túladagoló étkezés is betegítő, gyógyulásgátló, életrövidítő és
ivartalanító hatású. E hatásukat 1950-ben Nobel-díjjal jutalmazott tudományos kutatók élettani
hatás-kalibráló állat- és emberkísérleti mérései is egyértelműen bebizonyították. A hazai kormányok
már kb. 1960 óta ilyen módon mérgeztetnek minket: a desztillált ivóvizet mérgezőnek hazudják, a
szennycsatornákkal a folyókba vezetett szennyvizekkel szennyezett folyók vírusos, vegyszeres
vizével itatnak, és mérgező többletkáliummal etetnek az NaCl só pótlása helyett (Stop só program).
Egy német orvos segítőjeként, aki a „Német Medicina”, „Új Orvoslást” hirdeti, egy főrabbi aláírta
egy németországi közjegyző előtt, hogy a világfőrabbi a legfőbb tömeggyilkos, mivel eltitkoltatja,
nem engedi alkalmazni a nem zsidók gyógyítására azt a nem kemoterápiás módszert, amivel ők a
zsidó rákbetegek 98%-át sikeresen meg tudják gyógyítani. Időközben kiderült (kiderítettük), hogy a
zsidók ezen titkos gyógyító módszere alapvetően a biblia-talmud szerinti fenti egészségvédő
desztillált víz és konyhasó bejuttatásnak felel meg: a vérbe, a beteg sejtek feloldásához kúraszerűen,
megfelelő ütemben, megfelelő dózisú desztillált vizet juttatnak be, s időnként NaCl konyhasót is.
Mindezekről közzé van téve a részletes méréstani és bűnügyi bizonyítási dokumentáció is a
www.tejfalussy.com, és azon belül elérhető www.aquanet.fw.hu (korábbi) tudományos honlapon.
Ezúton kezdeményezem a nem bűnöző zsidók érdekében is a fajirtó zsidó törvényeket érvényesnek
elismerő (a hatályon kívül helyezésüket nem kezdeményező, nem engedő) zsidó és nem zsidó
papok és valamennyi hazai és nemzetközi jogász, valamennyi hazai kormánytag és valamennyi
Európai Uniós vezető, és valamennyi hazai országgyűlési és Európai Uniós képviselő ellen is a
hazai és a nemzetközi büntetőeljárást. Azok ellen is, akik „antiszemitizmusnak” tüntetik fel a
zsidókat rablógyilkosságra kötelező tóra- és talmud törvények hatályon kívül helyezését akadályozó
bűnözőket feljelentést, az antitóraizmust, antitalmudizmust. Őket is zsidó fajirtás fenntartó/fedező,
bűnszövetségben folytatott tudatos bűnpártolással vádolom. Követelem, hogy mindegyiküket ítéljék
börtönbüntetésre, és arra, hogy a zsidó módszerrel betegített, irtott családok felé fizessenek
teljeskörű holokauszt-kártérítést, valamennyi fent felsorolt bűnöző valamennyi vagyonának terhére.
Verőce, 2014. 02. 23.
Tejfalussy András
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