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TERRORELHÁRÍTÁSKÉNT az Alkotmánybírósághoz a fajirtó törvényeket 
eltűrő új Alkotmányról 

 

A múlt évben is észrevettem, hogy a szokásosnál sokkal kevesebb szúnyog és a egyéb rovar 
látható. Akkoriban az a hír terjedt el, hogy a magasban szálló repülők által kipermetezett 
mérgek okozzák. F. hó 28-án a fűzfői gyümölcsös kertemben voltam. Jó idő, szélcsend, meleg 
volt, de egy méh sem volt a virágba borult cseresznyefán és meggyfán. Este azt nyilatkozta a 
televízióknak Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, aki tudtommal jogász is, hogy a 
hazai gyümölcsösökben jelenleg azért annyira kevés a méh, mert sokan „éhenhaltak” az 
időjárás menetének átprogramozódása miatt. Ha tényleg így történt volna, akkor a 
gyümölcsfáink virágait beporzó méhek jelenlegi hiányzásáért a méhészek lennének csak 
felelősek, akiknek, ahogy télen szokás, a virágok megjelenéséig mézzel, vagy ha nincs 
elegendő méz a kaptárban, akkor akár cukorral is kellett volna etetniük a méheiket. Nem 
hiszem el, hogy a hazai méhészek ne etetnék megfelelően a saját méheiket! Véleményem 
szerint a jelenlegi méhhiánynak az a tényleges oka, hogy több nemzedék múlva ható 
ivartalanító vegyszereket alkalmaznak. Nem csak a méheknél. Például az embereket és az 
állataikat kálisóval műtrágyázott és ízesített ételekkel és italokkal is ivartalanítják, általában a 
negyedik nemzedéknél lesz tömeges az ivartalanodás. Lásd a www.tejfalussy.com 
honlapomon a „Túl sok a kálium” című szlovák akadémiai publikációt. Dr. Biczók Gyula 
Környezetvédelmi Minisztériumi főosztályvezető úr szerezte be. Feltehetően azért tették ki az 
állásából, azért nem áll szóba vele a minisztérium új vezetése, mert velem együtt fellépett az 
állatok természetes szaporodó képességét is veszélyeztető kálisóval takarmány- és emberi 
táplálék mérgező, népirtó tudományos akadémiai stb. bűnözés ellen.  

 

Pl. 1,3 millió magyarnak azért kell mérgező arzéntartalmú vizet innia, mert az egészségügyi 
vezetők mérgezőbbnek hazudják az olcsó átpárlással arzénmentesített (valójában erős 
gyógyhatású) vizet az arzénnel túlszennyezettnél és Nobel díjas kutatók (1950) hatás kalibráló 
mérései, de hivatalos hazai ellenőrző mérések is egyértelműen bizonyítják, hogy ivartalanító, 
életrövidítő hatású a gyógyhatású tiszta NaCl konyhasót KCl kálisóra lecserélés! Kb. olyan 
arányban árusítják a kálisót tiltó szabványt (MSZ-0110007-82) sértő kálisótartalmú étkezési 
sókat, amilyen arányban fogy a magyar lakosság? Például a Compax Douwe Egberts, Sara 
Lee, Sale Marino és egyéb cégek 40-50%-ban kálisóból álló „nátriumszegény sóit”, s a 
gyógyszertárak által „gyógytápszerként” árusított REDI-Sót (99%-os kálisó), és újabban a 
VIVEGA-t és az interneten „bio kóserként” árusított „jósót” (Bonsalt-ot). Ezek 
„egészségvédő hatásairól” a kormányszervek, az Magyar Tudományos Akadémia és az 
általuk uralt orvosi és természetgyógyászati média elképesztő egészségjavító hatásokat 
hazudnak az USA-ra és az EU-ra is hivatkozva, ahol ugyancsak ez történik. Itt is feljelentem 
az ezekért felelősöket! 

 

A vízszennyezéssel és kenyérelrontással (pl. a kálisóval sózással) és a rovarokkal 
manipulálással területszerzés zsidó találmány. Mindig ezzel akarták kiirtani a többi népet, s 
ezt ugyanők le is írták: Mózes II.23./20-33, V.7./2, 22, Talmud, Baba kamma 93 b. lap, 



Taanith 10 a. lap). Miután ezek a zsidó törvények máig sincsenek hatályon kívül helyezve, a 
zsidósághoz tartozó hazai hivatalnokok fejében még ma is „felülírják” a más népek 
törvényeit. A zsidó származásúakat el kell távolítani az államigazgatás valamennyi területéről, 
vagy hatályon kívül kell helyezni az őket fajirtásra kötelező izraeli törvényeket. A hazai 
alkotmánybíráknak a hazánk területi épségének megőrzésére és a magyar föld magyar 
tulajdonban tartására kötelező Aranybulla és 1949. évi XX. törvény hatályon kívül helyezése 
helyett ezzel kellene foglalkozzanak, ha nem akarják bűnpártolni a fajirtó zsidókat! A Ptk. 
484-487. § alapján kifogásolom, hogy az új Alkotmány is megtűri a zsidók fajirtó törvényeit! 
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