Nyilvános közérdekű bejelentés az EU-hoz, Morvai Krisztina kezéhez:
Jehova fajirtást rendelt el, hogy „a kiválasztott népe” a többi nép kárára korlátlanul
gazdagodhasson?
Ez lehet az oka, hogy mindenhol, ahol eluralják a tudományos életet, irányítani tudják a kormányt és a
médiát, a „Kiválasztottak” folyamatosan rémisztgetik a következőkkel a nem kiválasztottakat:
1./Bármikor bekövetkező, a földi életnek véget vető kisbolygó becsapódással. 2./Globális felmelegedés
miatti jégolvadás okozta özönvízzel. 3./Világkatasztrófát okozó vulkánkitörésekkel. 4./Oxigénhiánnyal.
5./A napszél pusztító hatásai ellen a Földet védő mágneses- és ózon védőpajzs megszűnésével.
6./Cunamikkal. 7./Atomerőmű felrobbanásokkal. 8./Szén, olaj, gáz és elektromos energia ellátás
megszűnésével. 9./Megfékezhetetlen Madárinfluenza, Ebola stb. járványokkal. 10./Génmanipulált
mérgező növényekkel. 11/ Óceánok, tengerek, folyók, tavak élettelenné válásával. 12./Ivóvíz hiánnyal.
13./Öntözővíz hiánnyal. 14./Táplálék hiánnyal. 15./A fenti veszélyek miatt mások területeire áttelepülni
akarók csak a népirtó háborúkkal elháríthatóságával.
Ezekkel a részint vélt, részint igaz, de sokszorosára felnagyított veszélyekkel terelik el a figyelmet arról,
hogy a „Kiválasztottak” az ószövetségi bibliában és a Talmudban leírt egyszerű étkezési vegyi
fegyverekkel pusztítják a szerintük bálványimádó „Nemkiválasztottakat”. Vagyis a szennyezett
ivóvízzel és a csökkentett konyhasó tartalmú élelmiszerekkel. (Lásd Mózes II./23. 20-33, Mózes V./7.,
2, 22, Talmud, Taanith 10 a. lap és Talmud Baba kamma 93 b. lap. A Talmud szerint, aki Jézus-hívő, az
is mind kipusztítandó bálványimádó.)
Amíg az életrövidítő és ivartalanító víz- és só dózis csalásokkal sikeresen kipusztítják őket, addig, hogy
ne lázadjanak fel, álmegoldásokkal és „talán megvalósuló” megoldásokkal hitegetik a
„Nemkiválasztottakat”. Például ezekkel: 1./Széndioxid kibocsátás globális korlátozása. 2./Semmiből
ingyenenergia. 3./Melegfúziós atomreaktorok. 4./Hidegfúziós atomreaktorok. 5./Mérgező, fertőző vizet
csak mechanikus szűréssel és csak „energetizálással” egészséges ivóvízzé alakítás. 6./Rákbetegeket
meggyógyítás csak a „lelkükre ráhatással”. 6./Élelmiszerek konyhasótartalmának nagyságrendi
csökkentésével és káliumtartalmának nagyságrendi növelésével gyógyítás. Ez „Nemzeti Sócsökkentési
Stop Só Program”, ami „érzelemmentesítő” is. Ez is elősegíti, hogy a félrevezetett Nemkiválasztott
magyarok többsége semmibe vegye a természeti és mérési bizonyítékokat. Például a Stop Só program
szerinti só- és víz dózis arány változtatások életrövidítő hatásait, amit 1950-ban Nobel díjat kapott
kutatók hatás-mérései is bizonyítanak. A testnedvek természetes víz- és só arányait, a Ringer fiziológiás
infúziós oldat ezeknek megfelelő víz- és só dózis arányait, s hogy étkezésnél is ezek az élettanilag
optimális, gyógyító dózisarányok. A Ringer oldat napi 3 liter desztillált vízzel 27 gramm NaCl
konyhasót + 0,9 gramm kálisót juttat be a vérbe. Ez, a víz/NaCl=110 és Na/K=30 dózisarány optimális
élettanilag. A Nemzeti Sócsökkentési Stop Só program napi legfeljebb 2 gramm nátrium (5 gramm
NaCl) + legalább 4,7 gramm kálium fogyasztást kényszerít rá a magyarokra. Tudják ennek a több ezer
%-os víz, konyhasó- és kálium dózis változtatásnak az életrövidítő, fajirtó hatását és az élettanilag
optimális arányokat. A Stop Só népirtó hatásai titkolásához a helyesen sózást büntető „Chips adóból”
fizetésemelést ígéréssel lekorrumpálják az orvosokat, gyógyszerészeket, természetgyógyászokat.
Mindezt a Magyar Tudományos Akadémiáról irányítják. A fő szervezői akadémiai elnökök, főtitkárok,
akadémiai szakbizottsági tagok, egyetemi professzorok. A mérgezés végrehajtói azok a bolthálózatok
is, amelyek a kálisóval mérgezett sót sokkal magasabb áron árusítják, mint a gyógyszerkönyvi
tisztaságú egészséges NaCl konyhasót. Köztársasági elnökök, miniszterelnökök, miniszterek,
államtitkárok, ügyészek, országgyűlési és önkormányzati képviselők, bírák, rendőrök sorozatos csalásai,
bűncselekményei évtizedek óta fedezik őket. A Kiválasztottakat és Nemkiválasztottakat
„cionszelektíven” diszkriminálva tájékoztató, ill. félretájékoztató hazai médiumok már régóta ezt az
aljas mózesi-talmudi fajirtási célt szolgálják. Keresztény papoknak is köszönhető, hogy a sokan
hiszik, hogy a magyarok évi sok tízezerrel fogyatkozása a bűnös magyarokra a Jóisten által rámért
sorscsapás. Ezért sem veszik észre, hogy egy „új cionista honfoglalás” áldozatai. Véget kell vetni
a „Kiválasztottak” fajirtó törvényei bárhol is megtűrésének, ill. érvényben tartásának!
A földfelszín alatt mindenhol megtalálható hővel fejlesztett gőzzel működő erőművekkel világszerte
lehet az elektromos energiát, és a fűtést, valamint a jármű hajtóanyag hidrogént, de tiszta desztillált
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ivóvizet is biztosítani. A legtöbb betegség elhárítható a helyes (desztillált) ivóvíz- és só dózis arányok
helyreállításával. A vírusterjesztést, génmanipulálást, élelmiszermérgezést szigorú büntetőeljárásokkal
kell leállítani. A Föld túlnépesedését az ott élők által az adott területek eltartóképességének
figyelembevételével megvalósított születés önszabályozással, s ezt elősegítő adózási kedvezményekkel,
ill. luxusadó kivetéssel lehet normálisra szabályozni. Mindezekre példákat is bemutatok a
www.tejfalussy.com (és azon lévő korábbi) honlapo(k)on.
Budapest, 2015. 02. 14.
Közzétette: Tejfalussy András okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő, feltaláló
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Tisztelt Európai Uniós Bíróság!
ZSIDÓ
FAJIRTÁST
IS
BŰNPÁRTOLÓ
MAGYARORSZÁGI
IGAZSÁGÜGYI VEZETŐK ELLENI NYILVÁNOS NEMZETKÖZI
FELJELENTÉS
Feljelentem a Hágai Nemzetközi Bíróságnál a magyarországi igazságügyi vezetőket zsidó
fajirtás bűnpártolás vádjával. Nevezettek folyamatosan lehetővé teszik, hogy a mérési
bizonyítékokat is semmibe véve és vagy szembehazudva a hazai ügyészek és azok
szakértői rendszeresen „nem bűncselekménynek” minősíthessék az izraeliták által
szervezett csalásokat, kirablásokat, balesetokozásokat, méreggel gyilkolásokat. Utóbbira
csak egy példa a sok közül, hogy a hazai ügyészek szerint nem követnek el semmiféle
bűncselekményt, akik mint a hazai Természetgyógyász Magazinban is, ételsózásra az
NaCl konyhasó helyett ajánlják, s a Béres Rt. Egészségtár boltjaiban is árusítják,
miközben az interneten, mint „bio-kóser étkezési sót” reklámozzák a halálos
élelmiszermérget, a hyperkalaemizáló BonSalt (=JóSó) elnevezésű tiszta KCl kálisót,
vagyis magyar ritkítási céllal, „rabbiengedélyes” zsidó fajirtást folytatnak.
Valamennyi ezzel kapcsolatos egyéb tény és bizonyíték közzé van téve a
www.tejfalussy.com és azon belül működő korábbi internetes honlapjainkon, ezért
felesleges lenne itt megküldenem.
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A FENTI FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: Magyarország, 2014. szeptember
16., 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 hatásoptimalizáló 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.
A fenti feljelentés Címzetthez benyújtására ezúton felkérem az ügyet korábbról is ismerő Dr.
Gaudi Nagy Tamás ügyvéd urat, aki jelenleg Dr. Morvai Krisztina európai uniós parlamenti
képviselőnk segítő munkatársa.
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