MEHNAM-info / Jogjavítás /Antiszemétizmus / Vitarovat

Ügykód: zsidofajirtasfolytatoitfeljelentes150215

FELJELENTÉS: KI, MIÉRT, MILYEN MÓDSZERREL IRTJA A MAGYAROKAT MAGYARORSZÁGON
Egyre több izraeli cég települ be Magyarországra. Továbbá a gazdagabb zsidók Ukrajnából is ide települnek.
Az izraeliek betelepülését az teszi lehetővé, hogy az országgyűlési képviselők többsége megengedte a
„liberalizált betelepülésüket”. Úgy, mintha az izraeli cégek is európai uniós országi cégek lennének. Azóta
Magyarországon az izraeliek cégei (újra) szabadon felvásárolhatják az ingatlanokat. A termőföldeket is. A
megvásárolt ingatlanok a már itt született, s ezért egészen vagy részben magyar állampolgár zsidók
magántulajdonaivá lehetnek. Magyarországon „egy újcionista honfoglalás” zajlik. Az izraeliták már 1910ben elhatározták, hogy teljesen tulajdonukká teszik Magyarországot (és Galíciát). Később, a
rendszerváltoztatás idején, 1990-ben pedig közzétett a Szent Korona lap egy külföldről átvett hírt. Az
újsághír szerint Pozsgay Imre Izraelben megígérte, hogy Ukrajnából 1 millió zsidó áttelepülhet
Magyarországra. Amikor kértük, hogy idézzék be tanúként Pozsgay Imrét az ügyészség által a cikk miatt az
újság szerkesztői elleni indított büntetőperben, ezt az ügyészek és a bírák megakadályozták.
Miután a betelepülő, itt elszaporodó zsidók az egész országot teljesen birtokukká akarják tenni, azon se lehet
csodálkozni, hogy a magyar bennszülötteket szennyezett ivóvízzel (tiszta ivóvízhez jutás akadályozással) és
az egészség megőrzéséhez alapvetően szükséges NaCl konyhasó helyett étkezési sóként árusított mérgező
(Amerikában a halálraítéltek szívét is kálisóval állítják le) kálisóval és kálisóval műtrágyázással növelt
káliumtartalmú élelmiszerekkel tervszerűen ritkítják, a Magyarországon szaporodó zsidó betelepülők
fokozódó ingatlan igényével arányosan. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat a folyókba a
földekről bejutó mezőgazdasági irtószerekkel is mérgezett, és a telkekről a szennycsatornákkal a folyókba
koncentrált szennyvízzel fertőzött, szennyezett ivóvízről azt hazudja a magyar lakosság felé, hogy a vízmű
homok kavics szűrői tökéletesen megtisztították, az átpárlással ténylegesen megtisztított ivóvízről azt
hazudja, hogy „életveszélyes vízmérgezést okoz”, az egészségvédő, gyógyhatású NaCl konyhasó helyett
pedig mérgező kálisót árusíthatnak a multik. Mindenhol olyan arányban, amennyi beteget akarnak. A multik
semmibe veszik a minden étkezési sóra vonatkozó magyar szabványt. Hiába tiltja a kálisót az étkezési
sókban. Arra sem hajlandók, hogy megmondják a vásárlóknak, hogy melyik sójuk sérti a magyar szabványt.
Ráadásul, pl. a CBA-knál is, a kálisóval ellenőrizhetetlenül mérgezett sókat magasabb áron árusítják, mint a
biztonságosan megtisztított, gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasót. Ezzel is azt a hamis látszat keltik,
hogy egészségesebb, megbízhatóbb minőségű a nem tisztított, akármennyi mérgező kálisót (brómot stb.)
tartalmazó „természetes” só. Az egyetemek hamis szakértői, s pl. a WHO, az ENSZ egészségügyi szervezete
is folyamatosan felbiztatják a népet, hogy NaCl konyhasó helyett kálisóval vagy fűszerekkel ízesítse a
táplálékait. A csecsemőkét is. Mindezt azután, hogy 1950-ben a méréseikért Nobel-díjat kapott három
tudományos kutató, akik kimutatták, hogy az NaCl hiányos és/vagy a káliumot túladagoló étkezés állatoknál
(patkányoknál) és embereknél is egyértelműen vese- és szívmérgező, keringésrontó, magas vérnyomás
előidéző, idegmérgező, érzelemmentesítő, izomgyengítő, daganatkeltő, életrövidítő és ivartalanító, vagyis
népirtó hatású. A kálium túladagolás rákbetegség előidéző hatását pl. a Béres Cseppek feltalálója is
publikálta, ezért is meglepő, hogy az általa létrehozott cég fűszerekkel elnyomott rosszízű kálisóval kevert
VIVEGA nevű „sópótlót” árusít, amit a Családorvosi Hetilapban a tiszta konyhasó helyettesítésére ajánlanak.
A testnedvekben harmincszor több a nátrium, mint a kálium, a vérbe közvetlenül bejuttatott Ringer infúziós
oldatban is. A Ringer oldatban a desztillált víz : NaCl arány 110, a nátrium : kálium arány pedig 30. A
bennünket kipusztítani igyekvő kormányok által erőszakolt „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Program” csak
legfeljebb 2 gramm nátrium (max. 5 gramm NaCl) pótlást enged meg naponta, de legalább napi 4,7 gramm
káliumpótlást ír elő. Egy óra alatt vérbe juttatott fele ennyi kálium is életveszélyes mérgezést okoz az orvosi
tankönyvek szerint. Több ezer százalékkal megváltoztatták a helyes víz, konyhasó, kálium arányt. Azóta a
gyerekek is túl kevés vizet isznak. Ezek a hazai ügyészek és bírák szerint egyáltalán nem bűncselekmények.
(A ma is érvényes aljas mózesi és talmudi törvények a fajirtó zsidók jogi védelmezésére is kötelezik őket?)
Legnagyobb hazaárulás a Talmudnak alávetett izraeli és ukrán zsidókat Magyarországra betelepülni engedni!
A fentiek valamennyi mérési és bűnügyi stb. bizonyítéka megtalálható a www.tejfalussy.com és azon belül
működő korábbi honlapo(ko)n. A fajirtási felbiztatást folytató és bűnpártoló hivatalos- és magánszemélyeket
a nevükkel ellátott hamis iratok alapján folytatott bűnügyi nyomozás alapján a hatóság dolga konkrétan
megnevezni és ellenük vádat emelni. Tudom, hogy újra elszabotálják, de ezt is megküldöm az ügyészségnek.
Verőce, 2014. 02. 15. Tejfalussy András (valamennyi személyi azonosítóm is közzé van téve a honlapomon)
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