MIÉRT AKARJA FELSZÁMOLNI AZ EURÓPAI NEMZETÁLLAMOKAT A
VILÁGHATALMI TERRORISTA ELIT?
Lehetséges válasz a Fixtv-ben (2016. 12. 17.) Dr. Drábik János professzor úr által feltett
kérdésekre:
A nemzetállam Izrael fenntartása egyre több pénzbe kerül. A fajirtó izraelita törvények
alkalmazása miatt a környező népek Izrael elpusztítását tervezik. Emiatt is, az izraeliták
elfoglalni igyekeznek a Kárpát Medencét, elsősorban Magyarországot. Az iszlámisták
jelenlegi inváziója csak egyik eszköze annak, hogy az izraeliták egy „új Izraelt”
hozhassanak létre a Kárpát Medencében. Az Izraeliták Szövetsége már 1910-ben kijelölte
Magyarországot teljesen elfoglalandó célországnak. Azóta mindenféle mózesi-talmudi
diszkriminációkkal igyekeznek Magyarországról kiűzni, kipusztítani a más vallásúakat. A
jelenlegi Nemzeti Stop só Program, Chips-adó, Menzareform elnevezésű csalások is ezt a
célt szolgálják. A konyhasóval sózás akadályozásával és a kálium mérgező túladagolásával
életrövidítés és ivartalanítás és a tiszta desztillált ivóvizet a más vallásúaknak csak
elszennyeződést követően inni engedés is, az izraeliták több ezer éve alkalmazott
„törvényes” fajirtási módszere. Lásd 2 Mózes 23/20-33. és 5 Mózes 7/1-26., Talmud Baba
kamma 93 b. lap és Talmud Taanith 10 a. lap.* A magyarok és cigányok, a keresztények és
iszlám hitűek közötti ellentét szítás is ezt az országrablási célt szolgálja. Ahogy a II.
Világháború „eredménye” Izrael létrehozása, a jelenlegi, migráltatással kombinált biológiai
háborúval a bukott Izraelt akarják Európa szívébe, a mi helyünkre áttelepíteni. Ehhez,
„alkotmányos jogállam” helyett, egy maffiaállamot alakítottak ki Magyarországból, ahol
fajirtó terrorizmust folytatnak lásd:
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/97.EmailKonyv-maffiaallam.pdf.
Az izraeliták fajirtását a nemzetközi bíróság is fedezte, amikor válasz nélkül hagyta az
idemellékelt beadványomat: To EUROPEAN COURT for HUMAN RIGHTS, Strasbourg:
FELJELENTÉS AZ „ALLIANCE ISRAELITEE” ELLEN. (Iratjel: alliance-israeliteeelleni-feljelentes-131026).
*Ezek ellen védekezni jelenleg csak egyénileg, a tiszta konyhasóval a Ringer infúziós oldat
szerinti dózissal vízarányosan sózással és a Ringer infúziós oldat szerinti dózisú, 30-as
nátrium : kálium arányú káliumpótlással és az otthoni ivóvíz desztillálással, a fajirtó mózesitalmudi csalások hatálya alól ezekkel kimeneküléssel lehet, lásd www.tejfalussy.com, Email
könyvek, Email könyv 1. és Tápanyag táblázatok. Az egész világnak az jelenthet megoldást,
ha a fajirtást megengedő vallási és állami törvényeket mindenhol végleg hatályon kívül
helyezik, és ha a magzatgyilkolást és az ivartalanítást mellőzve megfékezik a túlnépesedést.
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