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Ügyjel: kozerdekuper151015m
Melléklet „allamifolderverezes151015”-hez!

Tisztelt Fővárosi Törvényszék és Európai Uniós Bíróság!
Nyilvános közérdekű pert indítok a Magyar Állam és Európai Unió ellen is, ahol az ügyészségek, bíróságok,
parlamenti képviselők és bizottságok, köztársasági elnökök, kormányfők, miniszterek, államtitkárok stb., és
az államilag engedélyezett egyházak képviselői, ezen szervezetei vezetői, nem hajlandók elítélni a zsidókat a
nemzsidók kirablására, szennyezett ivóvízzel és egyéb élelmiszer diszkriminációkkal betegítésre, ezúton és
másként is kipusztítására, legyilkolására felbiztató ószövetségi és talmudi viselkedési előírásokat, eljárási
modelleket, a zsidók által nemzsidókat gyilkolási és megrablási sikertörténeteket, s az ezeket hirdetőket,
tanítókat, vagyis testületeket és személyeket, akik sértik a nemzsidókra és „vallástalanokra” is vonatkozó,
érvényben lévő nemzetközi és a hazai írott jogszabályokat, amelyek szerint tilos a diszkrimináció, a fajirtás,
a rablás, gyilkosság, de az ezekre bármilyen módon felbiztatás vagy előkészület is, mivel valamennyi ilyen
cselekedet bűncselekmény is. Ha a zsidókra is kötelező a nemzetközi jog (?), akkor nyilvánítsák emberi jog
sértőnek és helyezzék hatályon kívül a fajirtás szorgalmazásokat, vagy tiltsák ki a zsidókat a hivatalokból!
Pl. Csoma Zoltán egy hazai, nyírkátai református lelkész nemrég, a Debrecenben tartott istentisztelete során,
„nyilvánosan hálálkodott Istennek”, a jelenlévő tömeget is erre biztatva fel, a II.Mózes 23. 20-33-ban – amit
teljes egészében fel is olvasott - szereplő zsidó fajirtási technikai előírások létezéséért. Tehát pl. azért, hogy
csak a hithű zsidó kaphasson olyan ivóvizet és kenyeret, amelyik hosszú életet és jó szaporodó képességet
biztosít, s ha beteg, elősegíti a gyógyulását, meg azért, hogy a nem zsidókat az ilyen ivóvíz és ilyen kenyér
hiányával, meg repkedő veszélyes állatok segítségével pusztíthassák el, űzhessék ki a zsidók által elfoglalni
kívánt területekről, tervszerűen, olyan számú nemzsidót, amennyinek a helyét a zsidók a település működő
képességének megtartásával el tudják foglalni. Az V.Mózes 7. 2. és 22. azt is előírja nekik, hogy valamennyi
bálványimádóval így bánjanak, s a Talmud szerint pedig a „Jézus után tévelygők” is bálványimádó barmok.
A Talmud szerint a zsidóknak a tiszta (desztillált) ivóvíz és a (tiszta konyhasóval) jól sózott kenyér biztosítja
az előnyöket, miközben mi, a nemzsidók csak szennyezett vizet ihatunk és a „mi kenyerünk” nem szolgálhat
az egészségünk biztosítására. Csoma Zoltán azután követte el mindezt, hogy felvilágosítottam őt arról, hogy
hatás mérések is bizonyítják, hogy a fenti vallási szövegek szerinti fajirtásnak felel meg, hogy hazánkban azt
hirdetheti az egészségügyi hatóság, hogy „életveszélyes mérgezést okoz a tiszta desztillált ivóvíz”, és hogy
„életrövidítő hatású a tiszta konyhasót 5 grammnál nagyobb mennyiségben fogyasztás”, és hogy legalább
napi 4,7 gramm káliumot kell ennünk, „Nemzeti Stop Só Programmal és Chips-adóval” kényszerítenek. Pl. a
SALSOL infúzió napi 3 liter tiszta desztillált vízben oldva 27 gramm gyógyszerkönyvi tisztaságú konyhasót
juttat be a vérbe, ennyi az általánosan gyógyhatású, ha közben legalább napi 0,4 gramm, de nem több mint
2,2 gramm/24h kálium is bejuthat a vérbe, szájon át és vagy infúzióval. (Felnőttre vonatkozó dózis adatok!)
Mindezt, a vizet, nátriumot, kloridot és káliumot a testnedvek szerinti arányban pótló Ringer fiziológiás
infúziós oldat szokásos, gyógyhatású dózisarányai közvetlenül is bizonyítják és 1950-ben Nobel díjat kaptak,
akik dózishatás-mérésekkel bizonyították a Stop Só program szerinti dózisok életrövidítő és fajirtó hatását!
„Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság” tiltja a Ringer szerinti víz, konyhasó, kálium dózis ráírását a sókra!
Amennyiben Önök nem kívánnak az általam, a Magyar Állam helyett, Megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel
keretében Önöknél kezdeményezett perrel foglalkozni, akkor nincs bíróság, ahol az ügyet le lehet tárgyalni,
ugyanis hazámban minden esetben leállították (ügyészi és bírói igazgatási csalások segítségével) az ügyben
kezdeményezett, már beindult nyomozási és bírósági eljárásokat is. Jelen iratot, mint feljelentést az Országos
Rendőrfőkapitányhoz most is benyújtom, nehogy az a vád érjen, hogy nem volt új magyarországi előzménye
a jogsértés megszüntetés kezdeményezésemnek. A fent kifogásolt szövegek az Önök által is ismert Bibliában
és Talmudban találhatók, az életrövidítő és ivartalanító „Nemzeti Stop Só program” és szennyezett ivóvízzel
itatási, és tiszta desztillált ivóvíz ivás tiltási diszkriminációk bizonyítékait pedig közzétettem a honlapomon:
www.tejfalussy.com. Mivel ezek Önöknél is letölthetők az internetről, ezért csak kérésükre mellékelném.
Kérem az illeték-és költségmentességet, s a megbízás nélküli kárelhárítási ügyviteli költségeim megtérítését!
Budapest, 2015. október 15. Tisztelettel:
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215), az egészségromlási problémák okait kinyomozó és a
kárelhárítási megoldásokkal együtt PTK megbízás nélküli ügyvitel keretében közzétevő mérnök feltaláló, H1036 Budapest, Lajos u. 115., tejfalussy.andras42@gmail.com, az egyéb adatokat lásd:
www.tejfalussy.com
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