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GONDOLKODJUNK SORSUNK ALAKÍTÁSÁN! 

 

 

A mellékelt video-s összeállítás tényleg elgondolkodtató. Különösen az, hogy ekkora 
fejlődés mellett, miért szennyeztetik, vírusfertőztetik (a hazai kormányok is) a 
szennycsatornákkal összegyűjtött emberi ürülékkel és egyéb szennyvízzel az 
vízbázis folyókat, az abból készített ivóvizünket, miért hazudják a szennyezett 
ivóvizet a tiszta desztillált víznél kevésbé mérgezőbbnek, miért akadályozzák a tiszta 
vízhez jutást, miért beszélik be a mérgező kálisóval ételízesítést, a konyhasó pótlás 
elhagyást, és az emésztőrendszer működését elrontó gyomorsav-lúgosítást stb. A 
víz- és élelmiszer rontásos népirtási módszer egyébként a Mózes II./23. 20-33, 
Mózes V.7/2, 22, és Talmud Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap szerinti 
zsidó fajirtás, amelyet ezek a TÖRVÉNYEK a mai napig is kötelezően előírnak 
valamennyi zsidó számára, bárhol is vannak a világon. Ölésre, tömeggyilkosságra 
kötelezettként születnek. 

 

Nem helytálló indokolás, hogy azért, mert annyira fogy az energia, hogy az ételeink 
és italaink titokban mérgezésével csökkenteni kell a létszámunkat. Több százezer 
évre elegendő energia van a magmában, amellyel nagynyomású gőz és azzal 
elektromos áram és fűtőenergia, és ha van bármilyen víz, akkor tiszta desztillált 
ivóvíz is előállítható a világ szinte bármelyik pontján! Tehát a fenti titkos vegyi háború 
mellőzésével is könnyen át lehet hidalni a más energiaforrások fogyása miatti 
jelenlegi energiaválságot. Semmilyen szempontból – kivéve a népirtáson gazdagodó 
bűnöző közösségek érdekeit - nem szükséges a fenti étkezési csalásokkal kiirtani a 
gyanútlan embereket. A fenti étkezésmódosítási módszerekkel aljasul népirtó orvos, 
természetgyógyász, gyógyszergyártó és élelmiszergyártó, vízműves, stb. bűnözők és 
tudományos akadémiai, „jogász”, „szakpolitikus”, pap stb., bűntársaik általunk 
ostobán gazdagítása helyett időt lehet és kell biztosítanunk arra, hogy az oktatás és 
adózás javításával normálisra – a Föld természetes eltartóképességének megfelelőre 
- leszabályozzuk a földi lakosság létszámát. Ehhez elsősorban a zsidókat 
tömeggyilkosságra kötelező törvényeket kell hatályon kívül helyezni, és kímélet 
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nélkül haladéktalanul börtönbe kell zárni, likvidálni kell a mózesi-talmudi étkezési 
vegyi fegyveres népirtást tervezőit, szervezőit, folytatóit és az őket fedező 
nyomeltüntetőket és bűnsegédeiket, függetlenül faji, vallási hovatartozásuktól. A 
konkrét kárelhárítási megoldások részletes ismertetéseit lásd a www.tejfalussy.com 
honlapon, és az újabban már csak ott megtekinthető www.aquanet.fw.hu korábbi 
tudományos honlapon. 

 

Verőce, 2013. 08. 14. Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com) 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK: 

 

Gondolkodj el! 

14. E-mail könyv: Magmahővel nagynyomású gőz előállítás 

Who is Who életrajz 
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