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Ítélet a zsidó rasszizmust megengedő hazai- és európai uniós ombudsmanok és bűntársaik ellen
Miért nem helyeztetik hatályon kívül azokat az izraelita (ószövetségi és talmudi stb.) rasszista zsidó
törvényeket, amelyek a zsidókat az általuk megszállni kezdett területek a nem zsidók elleni (köztük a
kíméletlenül kiirtandó „bálványimádóknak” minősített Jézus után tévelygők elleni) rablásra, tiszta
víztől és normális sózástól elzárással betegítésre és ivartalanításra, becsmérlésre, csalásra, hamis
tanúzásra, hamis bíráskodásra, vagyis jogi csalásokra alapozva törvényesített rablógyilkosságra,
mindenféle aljaskodásra kötelezik, biztatják fel? Azért nem helyezik hatályon kívül, hogy újabb
holokauszt lehessen miatta és az ettől retteg/tet/éssel egy bűnszervezetbe tömörítsék, világszerte
egyben tartsák az ügyben vétlen áldozat, ártatlan antirasszista nem zsidóktól is rettegő izraelitákat?
A rasszista zsidó törvények hatályon kívül helyezésének az elmulasztásában az Európai Unió, az
Európa Parlament igazságügyi tisztségviselői, pl. az európai uniós ombudsman is bűnösök. Nem
csak a magyarországi igazságügyi hivatalnokok, ombudsmanok. Nincs független európai uniós és
hazai elbíráló szerv, mert a rasszista bűnözők mindenhová befurakodtak. Például azt hazudják a
nem zsidóknak, hogy életveszélyes méreg a tiszta desztillált ivóvíz és a naponta 5 grammnál több
tiszta NaCl nátrium-klorid konyhasó. A szennyezett csapvizet „legegészségesebb tápláléknak”
hazudják. Például a nemzeti élelmiszerbolt, a CBA a kivégző méregként is használt kálisót
árusíthatja étkezési sóként. A kálisót az interneten kóser sóként is árusítják (Bonsalt). Ezalatt a
hithű zsidókat kemoterápia nélkül 98%-os sikerrel kigyógyítják a rákból a SALSOL infúzióval. A
Salsolban csak tiszta desztillált víz és literenként 9 gramm nagytisztaságú NaCl konyhasó van!
Magánítélet: Kínában halálra ítélnék és kivégeznék az egészség károsító élelmiszer árusít(tat)ókat.
A ma is érvényben lévő rasszista ószövetségi talmudista törvényeket és azok ellenünk alkalmazásait
lásd: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/Talmud-zrt.htm és
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/86.emailkonyv:hatalyon-kivul-kellhelyezni-a-fajirto-izraeli-torvenyeket.pdf .
Ezt a magán ítéletet, az aljas rablógyilkos izraelitákat fedező hazai és európai uniós hivatalnokok
ellen, megküldtem mindegyik hazai országgyűlési képviselőnek és az Európa Parlamenthez is, dr.
Morvai Krisztina és dr. Gaudi Nagy Tamás jogászoknak is. (dr. Morvai eddig válaszra sem méltatta
a fenti ügyben segítségkéréseimet. Egy őt népszerűsítő segítőtársa arról tájékoztatott, hogy szerinte
„kontraproduktív” lenne, ha az Európai Parlamentnél vizsgálatot kérne az ügyben. Ha újra
elhárítja a segítségnyújtást, ez közvetlenül bizonyítja, hogy alkalmatlan a magyarság képviseletére.)
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