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FELJELENTEM A ZSIDÓKAT FAJIRTÁSRA KÖTELEZŐ, FAJIRTÁSI MÓDSZEREKRE BETANÍTÓ
MÓZESI, TALMUDI ZSIDÓ TÖRVÉNYEK ÉRVÉNYBEN TARTÓIT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGNÁL
A zsidókat a más fajtájúak kiirtására kötelező, a magyarok ellen is alkalmazott mózesi- és talmudi törvények:
A zsidó törvénykönyv Talmud előírja, hogy a zsidók a gyógyhatású, egészségvédő tiszta esővizet (desztillált
vizet) igyák. Ez eddig rendben lenne. De azt is előírja, hogy ne engedjék a zsidók, hogy nemzsidók is tiszta
desztillált vizet ihassanak. Előírja, hogy csak a már elszennyeződött (mérgező, fertőző) ivóvizet ihassák a
nemzsidók (Tamud, Taanith 10 a. lap). Ennek hazai megvalósulása, hogy hatalmas állami és európai uniós
pénzeket adva hozzá, mindenhol bevezettetik a szennyvizeket a folyókba. Azokba a folyókba is, amelyekből
homokon és kavicson átszűréssel, majd klórozással készítik a vezetékes ivóvizet. (Tudni kell, hogy a fertőző
vírusokat a klórozás nem hatástalanítja.)
A zsidó törvénykönyv Talmud előírja, hogy a zsidók a betegségeikből a nagyobb adag tiszta desztillált víz
ivással és (tiszta NaCl konyhasóval fokozottan) sózott kenyér evéssel gyógyítsák ki magukat (Talmud, Baba
kamma 93 b. lap). A Talmud tiltja a zsidóknak, hogy egyenek a nemzsidók kenyeréből (Aboda zara 35 b.
lap).
Miért tiltja a Talmud, hogy a zsidók egyenek a nemzsidók kenyeréből?? Nyilván azért, mert valami van a
nemzsidók kenyerével, ami ártalmas. Például az Orbán kormány Sócsökkentési STOP SÓ programja,
amelyet a Pékszövetség segítségével folytat, az ilyen fajta kenyérrontás megvalósulása. Az egészségvédő,
gyógyhatású NaCl konyhasó helyett, a mérgező KCl-dal „sózzák” a pékárukat. Tudva, hogy 1950-ben Nobel
díjat kaptak azok a tudományos kutatók, akik bebizonyították a hatás-ellenőrző-méréseikkel, hogy biztosan
megbetegíti, meddővé teszi az állatokat (patkányokat) és az embereket is, vagyis életrövidítő és szaporodás
gátló hatású, ha rákényszerülnek a konyhasóhiányos és/vagy a káliumtúladagoló étkezésre (ami a „Stop Só”).
Az Ószövetség és a Talmud parancsait teljesítik azok a miniszterek, akik szennycsatornákkal szennyeztetik
az ivóvíz készítéshez használt folyókat és azok az élelmiszer gyártók és kereskedők, akik konyhasóhiányos,
káliumtúladagoló élelmiszereket ajánlanak, árusítanak. Az Ószövetség szerint ugyanis a Jehova hű zsidók
juthat hozzá a tiszta (desztillált) ivóvízhez és az olyan kenyérhez, amelyik kigyógyít a betegségekből, nem
okoz a meddőséget, és hosszú életet biztosít (Mózes II. 23./ 25-26.). Következésképpen ezek ellenkezőjével
(de mérgező darázzsal is) tervszerűen irtják a nemzsidókat. (Mózes II.23./28.). Mindig csak annyi nemzsidót
irtanak ki, amennyinek az adott helyen megszaporodott zsidók el tudják foglalni a helyét: „Lassan-lassan
űzöm őt ki előled, míg megszaporodol és bírhatod a földet” (Mózes II. 23./30.). Az Ószövetség kötelezően
írja elő a zsidóknak, hogy kíméletlenül irtsák a bálványimádókat (Mózes V. 7./2.). És azt is előírja, hogy a
zsidók mindig olyan ütemben irtsák a nemzsidókat, hogy azok ne kaphassanak észbe (Mózes V.7./22). A
keresztényeket is ki kell irtaniuk. Ugyanis a Talmud kiirtandó bálványimádók közé sorolja a keresztényeket!

Melléklet-1. Szent 23. János Pápa hivatalos állásfoglalása az „összelopkodott szövegű” Ószövetségről:
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Hatályon kívül kell helyezni a zsidókat a nemzsidók tervszerű irtására kötelező, és ehhez módszereket is
ajánló aljas mózesi és talmudi törvényeket! Be kell tiltani a mózesi és talmudi törvényeken alapuló
szervezeteket. Ha ezeket a törvényeket érvényben hagyják, az összes többi nép összefog, és mind egy szálig
agyonveri a „zsidókat”! Lehet, hogy már számtalan esetben, pl. Hitler idején is valójában főként ezek
miatt a fajirtó törvényeik és módszereik miatt akarták véglegesen kiirtani a zsidókat. Nem a zsidó
származású embereket kell kiirtani, hanem az emberi jog sértő mózesi és talmudi törvényeket! Micsoda
gazság, hogy a Talmud szerint minden nem zsidó ember barom, akiket Jehova juhai, a (juhbarom) zsidók
szabadon megrabolhatnak, legyilkolhatnak? Ezek a juhbarom zsidók tényleg antiszemitának hiszik azokat
a zsidókat és nemzsidókat, akik utálják a fajirtó mózesi rablógyilkosság folytatóit? Vagy csak az a baj,
hogy a mérgező kálisót konyhasó helyett árusító nyírtassi stb. sókereskedőknek nagyobb a hasznuk, mint
a tiszta konyhasót árusítóknak? Minden zsidó származású ember tudja, hogy hosszú távon a mózesi és
talmudi törvényeket érvényben tartó „nemzetközi elit” a valódi ellenségük? Jó, ha mindenki tudja, hogy
nemzetközi jogi szempontból a Magyarországon szennyvízzel, „stop sóval” és kálisóval folytatott fajirtás
tudatos kollektív bűnözés. Amelyik zsidónak nem tetszik, hogy a nemzsidókat irtást előíró zsidó törvények
hatályon kívül kell helyezni, az sürgősen települjön át a II. Világháború egyedüli eredményeként létrejött
országukba Izraelbe, és maradjon is ott végleg!!
Miféle Alkotmánybíróság, amelyik eltűri, hogy a talmudista Mazsihisz betiltassa a hozzájuk képest semmit
sem elkövető Magyar Gárdát? Kérem az Alkotmánybíróság Elnökét, hogy a 30 napon belül Ő válaszoljon!
Verőce, 2014. 11. 22. Tejfalussy András sértett (lakcím és egyéb azonosító adatok: www.tejfalussy.com)
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Dr. Darák Péter Legfelsőbb Bíróság kúria elnök kezéhez, mint terrorizmus elhárítási megbízás nélküli
pontosított közérdekű bejelentés és közérdekű javaslat
23. János Pápa szerint, akit most avattak szentté, az ószövetségi biblia nem "szent". A zsidók által más
népektől összeharácsolt "történet". Már rég hatályon kívül kellett volna helyezni a zsidókat fajirtásra
uszító kötelező mózesi törvényeket. A Talmudban lévőket is. Be kell indítani az érvényben tartói ellen (itt
pl. a MAZSIHISZ ellen) a büntetőeljárást. Ezúton is kérem a Legfelsőbb Bíróság kúria elnökét a
hivatalból megszervezésére. Ha már a Magyar Gárdát betiltatták, a sokkal kevesebb, a zsidók ezen fajirtó
törvényeihez képest semmi miatt .....
Kérem, hogy a Kúria t. Elnöke a fenti közérdekű bejelentési ügyben a törvényes 30 napon belül válaszolni
és intézkedni is szíveskedjék!
A FENTI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: Magyarország,
2014. november 19., FELELŐS BENYÚJTÓJA: nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök
(személyi száma: 1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) feltaláló, aki a kutatásautomatizáló
méréstudományi találmányai alapját képező GTS-Antirandom hullámkoordinátás méréseket tervező, vezérlő
és input-output tolerancia-kapcsolataikat megjelenítő software-bázisára és mérő létesítmény terveire és
ezeket alkalmazó nagyszámú, nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési
és hatás-optimalizáló eljárásaira és a zavarszűrési módszereire és ezek széleskörű alkalmazási eredményeire
alapozva, az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző
Központja gmk v.a. (Hungary 1036 Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi Cégbíróság által kijelölt
végelszámolójaként, s a Területfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium és Magyar Országgyűlés
korábbi megbízottjaként, valamint TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT és „Segíts, hogy Téged is Segítsenek
Mozgalom” alapítóként, s mint magánszemély is, PTK szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt”
folytat a magyarok jogos védelmeként. Honlapja(i): www.tejfalussy.com, levélcíme: Hungary 2621 Verőce,
Lugosi u. 71., E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27 380 665,
Mobil: +36 20 2181408

feladó: András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>
címzett: Kúria Bíróság <kuria@kuria.birosag.hu>
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
másolatot kap:
miniszter@im.gov.hu
titkos másolat: ….....
dátum: 2014. november 19. 19:31
Már rég hatályon kívül kellett volna helyezni a zsidókat fajirtásra uszító kötelező mózesi törvényeket. A
tárgy:Talmudban lévőket is. Be kell indítani az érvényben tartói ellen (itt pl. a MAZSIHISZ ellen) a
büntetőeljárást.
küldő: gmail.com

Utóirat: A zsidó alaptörvények, a Tóra (Mózes könyvei) és Talmud fajirtásra és rablógyilkosságra, csalásra,
hazudozásra, hamis tanúzásra, bírói csalásra stb. kötelezik a zsidókat. Jutalomként egészséget, hosszú életet
és vagyont ígérnek nekik. Ha a világ problémái okait és azok okai okát kérdezed, ez a tényleges alap-ok. A
zsidó fajirtásban azok is kollektív bűnösök, akik ezeknek a törvényeknek a hatályon kívül helyezését gátolják!
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