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MIÉRT KELL NÉPSZAVAZÁS A MAZSIHISZ BETILTÁSÁÉRT 
 
A TALMUD ÉS TÓRA MA IS ÉRVÉNYBEN LÉVŐ HATÁLYOS TÖRVÉNYEK, AMELYEK SZERINT 
A NEMZSIDÓK FELÉ A SZENNYVÍZZEL KEVERT IVÓVIZET ÉS A KÁLISÓVAL MÉRGEZETT, 
KONYHASÓHIÁNYOS KENYERET ÉS EGYÉB ÉLELMISZEREKET „EGÉSZSÉGESNEK”, AZ 
ÉLETTANILAG OPTIMÁLIS TISZTA DESZTILLÁLT IVÓVIZET ÉS A TISZTA NaCl KONYHASÓVAL 
FIZIOLÓGIÁS DÓZIS ARÁNYBAN SÓPÓTÓ ÉTELEKET PEDIG „MÉRGEZŐNEK” HAZUDJÁK. 
DR. PATAKI ÁRPÁD BÍRÓ FOLYTATHATÓNAK ÍTÉLTE A TÓRA ÁLTAL ELŐÍRT „ZSIDÓ 
BETELEPÜLÉS ARÁNYOS” TERVSZERŰ, DE VÉLETLENSZERŰSÍTETT FAJIRTÁST (MÓZES 
V. KÖNYVE 7., 2, ÉS 22, MÓZES II. KÖNYVE, 23. RÉSZ, 20-33.). ÍTÉLETÉVEL FELMENTETTE 
A SZENNYEZETT VÍZ IVÁSRA RÁBESZÉLŐ, A KONYHASÓ HASZNÁLATÁRÓL LEBESZÉLŐ, 
KÁLISÓVAL „SÓZÁSSAL” ÉTEL-MÉRGEZÉST MEGENGEDŐ, A ZSIDÓKNAK MINDEN 
NEMZSIDÓVAL SZEMBEN FAJIRTÁST ELŐÍRÓ TALMUD MAGYARORSZÁGI HASZNÁLATÁÉRT 
FELELŐS  MAZSIHISZ ALPEREST. A FŐVÁROSI BÍRÓSÁGON, MÁSODFOKON ÍTÉLKEZŐ 
BÍRÁK ÍTÉLETE IS „LEGALIZÁLTA” A TALMUD, MINT MA IS ÉRVÉNYES ZSIDÓ TÖRVÉNY 
FAJIRTÁSI CÉLÚ ELŐÍRÁSAIT. AZT, HOGY CSAK ZSIDÓ IHAT TISZTA (ÁTPÁRLÓDOTT) VIZET, 
NEM ZSIDÓ CSAK SZENNYEZETT VIZET IHAT (TAANITH 10 A. LAP), ZSIDÓ TISZTA 
DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL ÉS KONYHASÓVAL ERŐSEN (FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKBEN) SÓZOTT 
KENYÉRREL GYÓGYÍTSA MAGÁT (BABA KAMMA 93 B. LAP), ÉS A ZSIDÓK TITKOLHASSÁK 
ELŐTTÜNK NEM ZSIDÓK ELŐTT A DESZTILLÁLT IVÓVÍZ ÉS A FIZIOLÓGIÁS DÓZISARÁNYÚ 
SÓZÁS EGÉSZSÉGVÉDŐ HATÁSÁT, S AZT, HOGY A HIÁNYOS KONYHASÓPÓTLÁS ÉS A 
KÁLIUM ERŐSEN TÚLADAGOLÁSA ÉLEVESZÉLYES. 
 
A sajtóból nemrég értesülhettünk arról, hogy az Orbán Kormány illetékesei megállapodtak 
a Pékszövetséggel, hogy mérgező kálisóval legyenek sózva a pékáruk a konyhasó helyett. 
A hullák vérszérumában lévő 2/4,7 nátrium/kálium arányt írták elő az élők vérszérumában 
élettanilag legjobb, a Ringer fiziológiás infúziós oldatnál és étkezésnél is optimális 30/1 
nátrium/kálium pótlási dózisarány helyett! (Az Izraeli Holt tenger is arányváltozástól „holt”!).   
Alapvető emberi jogainkat, „Alaptörvényünket” semmibevevés, hogy a zsidókat az általuk 
bálványimádóként kezelt kereszt(y)ények kiirtására kötelező zsidó törvényeket, ezt a 
Bibliában és Talmudban leírt „fajirtó zsidó terrorista módszertant” hazánkban érvényesülni 
engedik*, s hogy az alkalmazóit a zsidó származású ügyészek és bírák nem büntet(het)ik!   
Mindennél sürgősebb, előbbre való, hogy azonnal leállítsuk a szennyez(tet)ett ivóvízzel és 
a mérgező kálium-műtrágyákkal és az NaCl étkezési konyhasó mérgező KCl kálisóval 
helyettesítésével (=talmudi-mózesi terrorista módszerrel), vagyis vegyi fegyverrel folytatott 
hazai fajirtást. Mindenkit arra kérek, hogy segítsen a csatolmányok szerinti tények alapján 
- a mózesi-talmudi törvények szerinti zsidó fajirtási bűnözés folytatását ellenző valamennyi 
zsidó származású magyar állampolgárnak a védelmére is – a MAZSIHISZ-t  elítéltetéshez 
és működése betiltásához szükséges ügydöntő népszavazás szervezésében! Segítsenek, 
hogy a gyógyszereinkhez, ételeinkhez, italainkhoz adagolt „vegyi fegyverként” ható kálisót,  
pl. „BONSALT bio-kóser étkezési sóként" interneten árusított kálisót, és ezeket a mérgeket 
„kóserré” minősítő és árusítani engedő MAZSIHISZ-t, mint bűnszervezetet  is elítéltessük!  
 
A MAZSIHISZ-t betiltás azért is jogos, mert az általuk nem ismert nevű 508.000 zsidó 
holokauszt áldozat nevében is vettek fel kártérítést, amelynek kamatait szervezeti 
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céljaikra hasznosíthatják. A zsidó áldozatoknak ki nem fizetett kártérítési vagyont le 
kell foglalni és őrizni kell az áldozatok neve előkerüléséig. A Magyar Nemzeti Bank 
kamatoztassa a kártérítési vagyont és kamataiból kártalanítsa a Magyar Állam a 
konyhasó helyett étkezési sóként használt fajirtó hatású kálisó, a STOP SÓ Nemzeti 
Sócsökkentési programjuk, és a szennycsatornákkal az ivóvíz bázis folyókba 
koncentrált szennyvízben lévő mérgek és fertőző vírusok magyar „holokauszt 
áldozatait”. Nyílt titok, hogy a környező országokhoz képest a magyarokat 
(átlagosan) kb. 8 évvel, a cigányokat pedig kb. 20 évvel rövidebb életűvé tették. 
Nyilvánvaló, hogy ennek a víz- és kenyérmérgezés a letagadott fő oka! Orbán Viktor 
kormányának nincs joga, hogy a magyar költségvetés terhére a rákbeteg zsidók 
98%-át meggyógyító eljárást a nem zsidók elől titkoltató világfőrabbit szolgáló 
MAZSIHISZ-t pénzelje, az eltitkolás több millió magyar áldozatát kártalanítás helyett! 
 
Ezúton feljelentem mindazokat, akik felelősek azért, hogy a Magyar Állam költségvetése 
terhére finanszírozzák a MAZSIHISZ-t, vagyis az országgyűlési képviselő, miniszterelnök, 
miniszter, rendőr, ügyész, bíró, és köztársasági elnök stb. szintekről bűnsegédkezőket is! A 
hazai törvényhozás köteles hatályon kívül helyezni a fajirtást előíró Tóra és Talmud 
törvényeket és büntetni az ezen törvényeket nem jogellenesnek hazudókat, alkalmazókat. 
Törvényekkel, rendeletekkel is tiltani kell a hazánkban ismerté vált titkos vagy nem titkos 
leigázási, népirtási módszereket, előírásokat és büntetési tételek előírásával bűnözővé kell 
nyilvánítani az alkalmazóikat, mert „amit nem tilt a törvény, azt büntetlenül alkalmazhatják”! 
 
Csatolt bűnügyi bizonyítás, fajirtókat leleplező konkrét méréstani stb. bizonyítékok: 

tervszeru-magyarirtasert-kapjak-a-hiteleket-121217-130908.doc 
miert-penzeli-az-orban- kormany-is-a-mazsihiszt-130915 

 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/Talmud-zrt.htm 

 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/Gerzsonbioterror1.htm 

 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/UjOrvoslas.htm 

 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/MAZSIHISZ-elleni-

fajirtas-elharito-per.htm 
 

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/Holokauszt%20Sajnala
t.htm 

 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/Obunszovetseg.htm 

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/MOZES-%20A-
%20FASISZTA.htm 
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