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Izraeli bérenc államigazgatási terroristák szisztematikusan irtják a magyarokat  

Az Országgyűlés,  Kormány(ok),  Magyar Tudományos Akadémia, a Tudomány Egyetemek, 
minisztériumok, rendőrség, ügyészség, bíróság, állami és önkormányzati szervek vezetői bűne, 
is, hogy egyre betegebb, naponta száznál is többel fogyatkozik a (nem zsidó) magyar lakosság!

A hazai kormányokba, állami és önkormányzati stb. testületekbe izraeli bérenc bűnözők épültek be, 
akik aszályosító hatású kálisóval és konyhasóval „műtrágyáztatnak”; akik: vese- és szívmérgezőre, 
idegmérgezőre,  rákkeltőre,  ivartalanítóra  csökkentették  az  élelmiszereink  konyhasótartalmát,  és 
mérgezőre  fokozták  a  káliumtartalmát  az  élettanilag  optimálishoz  (=Ringer  fiziológiás  infúziós 
oldat étkezésnél  is  optimális  dózisarányaihoz,  lásd melléklet-1.)  képest;  akik: mezőgazdasági és 
ipari vegyszerekkel, és szennycsatornákban lévő fertőző vírusokkal szennyeztetett folyók vizéből 
készített vezetékes vízzel folyamatosan betegítik, ivartalanítják, gyógyulásban akadályozzák, irtják 
a magyarokat (lásd: „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Program”, a „Országos Szennycsatornáztatási 
Program”; akik: a KGB-45 pontként közzétett módszerrel (lásd: melléklet-2); akik a nemzsidókat 
likvidáló izraeli ”König módszerrel” (melléklet-3.), s a Cionista Káté előírása (melléklet-4.) szerint 
lehetőleg  csak  zsidókat  foglalkoztató  izraeli  cégek  idetelepülésének  a  liberalizálásával  is, 
szisztematikusan  akadályozzák  a  magyarok  Magyarország  területén  megélhetését,  egészségesen 
maradását, szaporodását. Mindez a Zsidó Világszövetség, az Alliance Israelitée 1910-ben publikált 
„országhódítási utasítása” (melléklet-5.) szolgai végrehajtása, az Ószövetségben és Talmudban is 
leírt, „véletlenszerűsített” fokozatos népirtás, emberiség elleni zsidó bűntett, lásd: V. Mózes 29/23, 
V. Mózes 7/2,22, II. Mózes 23/20-33, és Talmud, Baba kamma 93b. lap, Talmud, Taanith 10 a. lap.

A megengedett természetes anyagokkal ellenünk folytatott fajirtás részletes tudományos méréstani 
és  bűnügyi  bizonyítását,  bizonyítékait  megtalálhatod  a www.tejfalussy.com tudományos 
honlapomon, s ott (újra) működő korábbi tudományos honlapjainkon. Célszerű ezeket lemásolnod, 
mert a cionisták és a hazai médiafelügyelő részéről több próbálkozás történt, hogy a fajirtó bűnöző 
zsidó bűnszervezet, mint „közösség ellen izgató” bűnügyi bizonyítékokat az internetről eltüntessék!
A nemzetközi  méréstani  szabadalmaim  alapját  is  képező,  általam  feltalált,  a  korábbinál  több 
változós, sokkal pontosabb hatás-kalibráló software szerinti méréseink alapján lepleződött le, hogy 
„természetes anyagok”, víz és tengeri sók (konyhasó és káliumsók) gyilkosra változtatott arányával 
gyilkolnak minket. Az Izraeli Holt tengerből is „arány változások” miatt pusztultak ki az élőlények:
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Melléklet-1.
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Melléklet-2.
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Melléklet-3.

KÖNIG-SOFTWARE:

(A KÖNIGNEK NEVEZETT IZRAELI PARLAMENTI KÉPVISELŐNEK TULAJDONÍTOTT, 
ELLENÜNK  IS  BEVETHETŐ  FAJIRTÁSI  PROGRAM,  Böcz  Sándor:  „Mit  kell  tudni  a 
palesztinokról?” c. könyvében. Kossuth Könyvkiadó / 1981. 71. oldal):
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Melléklet-4.
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Melléklet-5.

ZSIDÓ VEZETŐK ORSZÁGHÓDÍTÁSRA FELHÍVÁSA
AZ ALJAS TRIANONI DIKTÁTUM TITKOS FŐ OKA?

A Blümchen Izsáknak tulajdonított „A FELSŐBBRENDŰ FAJ JOGA” című könyv magyar 
nyelven kiadása is az itt élő magyarul értő zsidók ellenünk feluszítását felbátorítását szolgálta: 
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MEGKÜLDÖM EZT A MEMORANDUMOT ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKNEK IS, AZT  
JAVASOLVA,  HOGY  VAGY  HELYEZZÉK  HATÁLYON  KÍVÜL  A  VALAMENNYI  ZSIDÓT  A  
NEMZSIDÓKAT  (KERESZTÉNYEKET  IS)  IRTÁSRA  KÖTELEZŐ  MÓZESI,  TALMUDI  
TÖRVÉNYEKET,S AZOKNAK MEGFELELŐ KÖNIG-PROGRAMOS, CIONISTA KÁTÉ-s, KGB-45  
PONTJA STB. FAJIRTÓ PROGRAMOKAT, VAGY TILTSÁK BE A ZSIDÓK ÁLLAMIGAZGATÁSI,  
ÉS VAGY ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN VEZETŐKÉNT ALKALMAZÁSÁT. HA IGAZ (?),  
AMIT  ROGÁN  ANTAL  EGY  ALKOTMÁNYBÍRÓRA  HIVATKOZVA  NEMRÉG  NYILVÁNOSAN  
ELŐADOTT, VAGYIS AZ, HOGY „AZ ALKOTMÁNY HELYÉRE LÉPTETETT ÚJ ALAPTÖRVÉNY  
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZHETTE AZ ŐSI MAGYAR ALKOTMÁNY ARANYBULLÁT”, AKKOR 
A FAJIRTÓ ZSIDÓ BÜNÖZŐKET ELÍTÉLŐ ZSIDÓ SZÁRMAZÁSÚ MAGYAROKAT IS A 
KIIIRTÁSTÓL VÉDŐ JELEN KÖZÉRDEKŰ JAVASLATOMNAK MEG KELL VALÓSULNIA!

Verőce, 2013. 11. 03.                             Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com).
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