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TÁJÉKOZTATÁS A "MÉDIAFELÜGYELET" ÁLTAL HAZUDOTT HAMIS VÁDAK
MIATT TÖRÖLT WWW.AQUANET.FW.HU HONLAP ÚJRA ELÉRHETŐSÉGÉRŐL

Miután a hazai média felügyeletről úgy feluszították ellenem a hazai „freeweb” szolgáltatót az
„antiszemitizmussal rágalmazva”, hogy az eltüntette az internetről a „talmudista módszerekkel”
magyarokat pusztítást a NEMZETKÖZI MÉRÉSTUDOMÁNYI SZABADALMAIM SZERINTI hatásmérésekkel bizonyító www.aquanet.fw.hu honlapot, az újabban külföldi szerverről érhető el:

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/index.html
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Tejfalussy András személyes véleménye a zsidóknak az Ószövetségben és a Talmudban kötelezően
előírt (pl. lásd: II Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26 és Talmud Taanith 10 a. lap) ivóvíz- és
ételmérgezéssel fajirtás ellenünk alkalmazói ellen fellépőket antiszemitázással hamisan vádolásról:
Arról senki sem tehet, hogy hova született. Arról viszont tehet, ha felvállalja a fajirtó mózesi
programokat megvalósító talmudistákhoz tartozását. Az ilyen személyek tömeggyilkos terroristák!
Véleményem szerint a Magyarország Izrael által felvásárlását népirtással nyereségesebbé tevő
hazai törvényhozókkal és jogalkalmazókkal szemben nem „zsidózni” kellene, hanem „talmudistázni”!
A Simon Perez volt izraeli elnök által nyilvánosan bevallottan Magyarországot Izrael tulajdonává
tenni igyekvő „ellentábor” „antiszemitázást” folytat ellenem. Ezzel próbálják elterelni a magyarok,
köztük a szennyezett ivóvízzel és a kálisóval népirtásról nem tudó zsidók figyelmét a nemzetközi
szabadalmaim szerinti ANTIRANDOM hatás mérésekről, amelyek kimutatják a sejtmérgező
káliummal műtrágyázás és kálisóval ételízesítés egészségrontó, életrövidítő, ivartalanító hatásait!
A szennyezett ivóvíz tisztának hazudásával és a káliummal műtrágyázással és kálisóval sózással
fajirtó Nemzeti Stop só program és Menzareformként leállítása a legsürgősebb nemzetivédelmi
feladat, minden egyéb kevésbé sürgős!
Aki ért az egészséges táplálkozáshoz, mindig első helyen foglalkoznia kell a Ringer infúziós oldat
szerinti, a szív számára (is) optimális víz-, konyhasó és kálium dózisarányok étkezéssel is
biztosításával! Ha nem foglalkozik vele, akkor valami baj van. Vagy a szándékával vagy a
hozzáértésével. Vagy mindkettővel. Az ezt elhallgató „szaktanácsadóknak” nem célszerű hinnetek!
A zsidó alaptörvények, a Tóra (Mózes könyvei) és Talmud ivóvízrontással és élelmiszer rontással
fajirtásra és rablógyilkosságra, csalásra, hazudozásra, hamis tanúzásra, bírói csalásra stb.
kötelezi a zsidó származású személyeket, mindenhol a világon. Jutalomként egészséget, hosszú
életet, szaporodóképességet és vagyont ígérnek nekik, lásd: 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/126, Talmud Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap. Újabban az ukrán-orosz és izraeli
zsidók is vízummentesen ide jöhetnek, s országunkat felvásárolhatják az ide szült gyerekeiknek!
Mindenki bűnsegédkezik a fajirtó talmudista terroristáknak, aki elhallgatja a szennycsatornákkal
ivóvízszennyezés és a túladagolt kálium fajirtó hatását és a fajirtás elleni védekezés technikáját!
Az önvédelmedhez lásd http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/index.html
Verőce, 2018. 10. 08. Önvédelmi információt terjesztő „Tízszerező Önvédelmi Rendszer” (TÖR)
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Tejfalussy András kizárólagos feltalálója a háromnál (tetszőlegesen) több dimenziós
mérő- és oksági összefüggés megjelenítő tereket tervező- és létesítő software-knek
és az azokon alapuló analóg-digitál optikai hullámszámítógépnek, s ez utóbbinak
egyik speciális változatát képező vízuális analizátor hardware- és software-nek, s az
automatikus psycho-logikai analízisnek, s a sok környezeti tényező hatását
automatikusan optimalizáló számítógép software-inek.

*

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐ!
Célszerű a honlap

közérdekű figyelemfelhívó
mappája alapján tájékozódnia a mindannyiunkat
foglalkoztatóközfigyelemre érdemesaktuális tudományos és társadalom
politikai kérdésekben!

*
Nemzetközi szabadalmainkon és azok SOFTWARE-BÁZISÁN alapuló új
tudományos kutatási eredményeink a NYITÓLAP és ahhoz csatlakozó
kiegészítő nyitólapok, főtémajegyzék és Témakereső listák
segítségével kerülnek ismertetésre.

*

MOTTÓ:
Hiányzó vagy hibás optimumkalibrálás = csőd!

MÉRJÜK JÓL AHELYETT, HOGY
VAKON ELHISSZÜK!
Budapest, 2018. 10. 09.

