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2.
ALLIANCE ISRAELITEE ÁLTAL IS HASZNÁLT BIBLIAI ÉS TALMUDI MÓDSZEREK 

Mózes II. könyve 23. Igazságról, felebaráti szeretetről és ünnepek megtartásáról szóló 
törvényekből:
24. Mert az én Angyalom te előtted megyen és beviszen téged az Emoreusok, Khivveusok, 
Perizeusok, Kananeusok és Jebuzeusok közé és kiirtom azokat.
25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és 
eltávolítom ti közületek a nyavaját.
26. El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi; napjaid számát teljessé teszem.
27. Az én rettenésemet bocsátom el előtted, és mindazon népet megrettentek, a mely közé mégy, és 
minden ellenségedet elfutamítom előled.
28. Darazsat is bocsátok el előtted, és kiűzi előled a  Khivveust, Kananeust és Khitteust.
29. De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne 
sokasodjék ellened a mezei vad.
30. Lassan-lassan űzöm őt ki előled, míg megszaporodol és bírhatod a földet.
31. És határodat a veres tengertől a Filiszteusok tengeréig vetem, és a pusztától fogva a folyóvízig: 
mert kezeitekbe adom annak a földnek lakosait, és kiűzöd azokat előled.
32. Ne köss velük szövetséget se azokkal, se az ő isteneikkel.
33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bűnbe ne ejtsenek téged ellenem: mert ha az ő isteneiket 
szolgálnád, vesztedre lenne az néked.

Mózes V. könyve 7. „A bálványimádókkal* barátkozni s őket kímélni nem kell” törvényekből:
1. Mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyre te bemeendő vagy, hogy bírjad azt; és 
sok népet kiűz te előled: a Khitteust, a Girgazeust, az Emoreust, a Kananeust, a Perizeust, a 
Khivveust, a Jezubeust : hétféle népet, náladnál nagyobbakat és erősebbeket;
2. És adja őket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered őket: mindenestől veszítsd ki őket; 
ne köss velük szövetséget, és ne könyörülj rajtok.
22. És lassan-lassan kiűzi az Úr, a te Istened e népeket előled. Nem lehet őket hirtelen 
kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened!
23. De az Úr, a te Istened elődbe veti őket, és nagy romlással rontja meg őket, míglen elvesznek.

Mózes V. könyve 8. „Intés Isten iránt való hálára” törvényekből:
1.  Mindazt  a  parancsolatot,  a  melyet  én  a  mai  napon  parancsolok  nektek,  tartsátok  meg  és 
teljesítsétek, hogy élhessetek és megsokasodhassatok, bemehessetek és bírhassátok a földet, a mely 
felől megesküdött az Úr a ti atyáitoknak.

* A Talmud szerint úgy kell elbánni a „Jézus után tévelygőkkel”, ahogy a bálványimádókkal.

3.
Sámuel II. könyve, Rabba bevétele.  A tiszta ivóvízhez jutás akadályozással és a gázkamraként 
használt mészkemence vegyi fegyverekkel rablógyilkosságot népszerűsítő zsidó sikertörténet:
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26. Joáb pedig hadakozék az Ammon fiainak városa, Rabba ellen, és megvevé a királyi várost. 
27. És követeket külde Dávidhoz Joáb ilyen követséggel : Hadakoztam Rabba ellen, és meg is 
vettem a városnak egyik részét, a hol a víz van.
29. Egybegyűjté azért Dávid mind az egész népet, és aláméne Rabba ellen, és harczola ellene, és 
elfoglalá azt.
30. És elvevé az ő királyuknak koronáját annak fejéről, melynek súlya egy tálentum arany volt, és 
drága kövekkel vala rakva, és lőn Dávid fején, és a városból felette sok zsákmányt hozott el.
31. A népet pedig, mely benne vala, kihozatá ; és némelyét fűrész, némelyét vasborona alá, 
némelyét fejsze alá vetteté ; némelyét mészkemenczén vitt által, és így cselelekedék az Ammon 
fiainak minden városával. Haza méne azután Dávid és az egész nép Jeruzsálembe.

4.
Mózes II. 23. szerinti törvényben a zsidóknak hosszabb élet, szaporodó képesség, betegségből 
gyógyulás ígéretét megvalósító természetes módszer és eszköz Talmud törvényből azonosítása:

1./ Baba kamma. Első kapu. A polgári perek, 93 b. lap: „Betegség alatt az epét kell érteni, még 
pedig azért, mert az 83 betegségnek van kitéve. De mindezt elűzi egy sóskenyér és rá egy korsó víz. 
(Ugyanez áll a Baba m. 107. alatt is.)”
2./  Taanith.  A böjtnap.  10  a.  lap: „… Izrael  országa  esővizet  iszik,  az  egész  világ  pedig  a 
maradékot. Izrael országa iszik először és azután az egész világ, hasonlókép egy olyan emberhez, 
aki sajtot készít s az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent meg ott hagyja.”

Tehát a zsidók előlünk titkolt gyógyszere: A kellően sok tiszta NaCl só és a tiszta desztillált víz.
Zsidó fajirtási módszer a sómentes étkezésre „csipetnyi konyhasó”-san, és/vagy a mérgező kálisóval 
mérgezővé tett ételekre rábeszélés, s a desztillált ivóvíz mérgezőségét hangoztatás is, amit a hazai 
miniszterek hamis rendeleteire alapozó Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 
utasítására számos orvos, gyógyszerész, természetgyógyász, s az általuk uralt médiumok folytatnak. 

5.
AZ ALLIANCE ISRAELITEE TITKOSZOLGÁLATI PROGRAM „KGB-S VÁLTOZATA” 

Az 1990.ben (Kapu, 1990. február) közzétett „A KGB titkos dokumentuma, a leigázás 45 alapelve, 
avagy hogyan bánjunk a bennszülöttekkel” c. titkosszolgálati utasítás is a mózesi-talmudi fajirtás 
eszköze. Előírja, hogy veszteségessé kell tenni a paraszti magángazdálkodást, s hogy vezessék be a 
szennyvizeket az ivóvíz gyártáshoz használt folyókba: 

„13.  A  paraszti  magángazdálkodással  szemben  olyan  politikát  kell  folytatni,  hogy  a 
magángazdálkodás ráfizetéses legyen, esetleg minimális haszonnal járhasson. Ezután pedig el kell 
kezdeni vidéken a kollektivizálást. Amennyiben nagyobb ellenállás keletkezik, csökkenteni kell a 
termelőeszközök kiosztását és növelni kell az állami beszolgáltatási kötelezettségek kvótáját. Ha
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mindez nem vezetne eredményre, meg kell szervezni, hogy a mezőgazdaság ne tudja fedezni az 
ország élelmiszer-ellátását és a hiányzó mennyiséget behozatallal kelljen pótolni.”
„29. Az ipari objektumok építése és rekonstrukciója során ügyelni kell arra, hogy az ipari hulladék 
azon folyókba legyen irányítva, amelyek ivóvíztartalékul szolgálhatnak.”

Ezeket a titkosszolgálati programokat valósítják meg a hazai kormányok. Akkor, amikor aszálykár 
megsokszorozó kálisóval és konyhasóval műtrágyáztatnak. Ugyanis aszályos időjáráskor – látszólag 
véletlenszerű  okból  -  eladósítja  a  termelési  hiteleiket  visszafizetni  képtelen  magyar  gazdákat. 
Ezután  a  bankok  olcsó  árverési  áron  eladhatják  az  eladósodott  gazdák  ingatlanait  az  izraeli 
cégeknek.  Az  Országgyűlés  és  Orbán  kormány  2010.  Karácsonya  előtt  megengedte,  hogy  az 
izraeliek  cégei  „liberalizáltan”  betelepülhessenek  Magyarországra.  Bérelhetik  a  mezőgazdasági 
ingatlanokat. A cégtulajdonosok felvásárolhatják itt született magyar és vagy izraeli-magyar kettős 
állampolgár gyerekeik számára Magyarország területeit, s a lakásokat. Ezért is lehetetlenítik, hogy a 
magyarok visszafizethessék a lakásépítési, lakásvásárlási hiteleiket. Pl. „devizahitelezési” csalással 
tették visszafizethetetlenné a forint hiteleket. Meg úgy, hogy a munkahelyeikről elbocsájtják a hitelt 
felvevőket. Emellett rákbetegség előidézéssel és gyógyulás akadályozással gyilkolják őket. Ezért 
változtatta meg a „Nemzeti Sócsökkentési Stop só program” 2/4,7=0,43-ra a szaporodóképesség 
fennmaradásához  szükséges  nátrium/kálium=30  dózisarányt.  Lásd  a  magzatvíz  és  a  vérszérum 
természetes  nátrium/kálium=30  arányát  és  az  annak  megfelelő  Ringer  infúziós  oldat  szerinti 
nátrium/kálium=30 optimális dózisarányt. A 0,43 dózisaránnyal az utód nemzést is akadályozzák, 
hogy az országhódítók olcsón vásárolhassák hagyatéki árveréseken az utód nélkül elhalt magyarok 
ingatlanait.  Ehhez kell  a  nemzsidók élelmiszereit  mózesi-talmudi  törvény szerint  mérgezés,  s  a 
szennyezett vízzel itatás is. S persze a magyarok által nyugdíjra befizetett összegek elrablásához is. 

A zsidó(bérenc) miniszterek, ügyészek, bírák szerint „nem bűncselekmény”, hogy zsidó főrabbival 
az élen, a „Német Medicina” orvoscsapat azt nyilatkozta német közjegyző előtt, hogy zsidó orvosok 
a világfőrabbi parancsra titkolják a gyógymódot, ami a zsidó rákbetegek 98%-át meggyógyította,** 
miközben a kemoterápiás és egyéb csalások 2.000.000.000 (kétmilliárd) nem zsidót pusztítottak el.  

**Egyébként én derítettem ki, hogy a zsidó orvosok által titkolt gyógymód a talmudban is szereplő 
desztillált víz és sózás. Periódikusan megfelelő dózisú desztillált vizet juttatnak be infúzióval, s ez 
feloldja  a  ráksejteket.  Időnként  NaCl  konyhasót  is  pótolnak  a  fiziológiás  Víz/NaCl  egyensúly 
helyreállítására. Bizonyítékok: www.tejfalussy.com honlap (Email-könyvek és Videók rovatok).

6.
A magyaroknak tulajdonított egyik legfőbb zsidóellenes uszítás zsidó elkövetőiről lásd Ember Judit: 
„Hagyd beszélni a Kutruczot” filmjét. A filmben Anyósom, a kommunista újságíró Kutrucz Gizella 
hiteles okmányok alapján bebizonyítja Bosnyák Zoltántól, aki Hitler és Szálasi idején a legvadabbul 
uszított  a  zsidók  ellen,  vagyis  a  „Harc”  című fasiszta  folyóirat  főszerkesztőjétől,  akit  háborús 
bűnösként  halálraítéltek  és  (állítólag)  ki  is  végeztek,  hogy egy Berend nevű rabbi  segítségével 
szerkesztette a lapot. Bosnyák Zoltán felesége azt mondta az Anyósomnak, hogy Bosnyák Zoltán 
édesanyja  is  zsidó  volt.  Bosnyák  Zoltán  fia,  Bosnyák  Csaba  a  film megjelenése  előtt  a  Paksi 
Atomerőmű főosztályvezetője lehetett, s a Kádár rendszeri hatóságok a Bosnyák Zoltántól elkobzott 
és államosított ingatlant is megkísérelték csalás útján visszajátszani a Bosnyák család tulajdonába. 

7.
Sok „leleplező dokumentum” a zsidó bűnözők sikerei megörökítésére, s ezáltal a fiatal zsidók 
bűnözésre felbátorítására, betanítására (is) készül, de a jelen dokumentumnak nem ez a célja! 

Verőce, 2013. 10. 26.                               Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)
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Az Alliance Israelitee országhódító bűnszervezet ellen az interneten közzétett 
nyilvános feljelentés a legfőbb ügyészhez és a Nemzetközi Bírósághoz is

feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:
 lu <lu@mku.hu>;
 Katonai Biztonsági Hivatal <kozerdeku@kbh.gov.hu>

másolatot 
kap:

 Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
 Nemzetbiztonsági Hivatal <nbh@mail.nbh.gov.hu>
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 András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy 
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 András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>;
 "tejfalussy.andras" <tejfalussy.andras@freemail.hu>;
 András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>;
 ujvizforras <ujvizforras@freemail.hu>;
 Posta Imre <posta.imre@invitel.hu>;
 László Weixl-Várhegyi <weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com>;
 Lengyelország Nagykövetsége <ambpl-weh@axelero.hu>;
 "Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>;
 Bene Gabor <drbenegabor@gmail.com>;
 Béla vitéz Gálfalvy Gallik <vggbela@gmail.com>;
 Szeszák Gyula <szeszak.gyula@upcmail.hu>;
 Gaudi-Nagy Tamás <gaudi-nagy.tamas@jobbik.hu>;
 volner.janos@jobbik.hu;
 János Horkovics <hunimedkft@gmail.com>;
 Jura Csaba <jura.cs@freemail.hu>;
 József Halász <drhalaszjozsef45@gmail.com>;
 jozsef <jozsef@kutasi.eu>;
 brez <brez@t-online.hu>;
 joe <joe@szarvas1.demon.co.uk>;
 "g.t.fischera" <g.t.fischera@t-online.de>;
 Hírháló Nemzeti <nemzetihirhalo@gmail.com>;
 Peter Nemenyi <nemenyi@nemenyi.net>;
 Raffai Zoltán <raffaizoltan@gmail.com>;
 Géza Kőműves <apor45@gmail.com>;
 geza.gyenes@parlament.hu;
 Varga Géza <varga.geza@jobbik.hu>;
 Kürti Zoltán <kurti.zoltan@jobbik.hu>;
 "demokraciakozpont@fidesz.hu" <demokraciakozpont@fidesz.hu>;
 Erzsébet Bakk <palospassio1@gmail.com>;
 Ferenc Kránitz <t.redo96@gmail.com>;
 ferenc.szaniszlo@gmail.com;
 Nibiru <nibiru@nibiru.hu>;
 Gábor Sütő <retorno@hu.inter.net>;
 János Sulyok <sulyok.janos@gmail.com>;
 Molnár Pál <molnarpal14@gmail.com>;
 Molnár László <molnarlaci52@gmail.com>;
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 Magyar Sors Online Media és Társadalompolitikai Folyóirat 
<magyarsors@gmail.com>;
 József Soós <sosjzsef09@gmail.com>;
 János Fetzer <fetzerjanos@gmail.com>;
 Zoltán Kovács <zolkovacs@gmail.com>;
 Péteri Attila Árpád <pa01@digikabel.hu>;
 Civil Összefogás Fórum <info@civilosszefogas.org>;
 civilmozgalom <civilmozgalom@gmail.com>;
 "Seres Mária (civilhír)" <civilhir@gmail.com>;
 Irina Lévai <levai.irina@gmail.com>

dátum: 2013. október 26. 23:30

tárgy:
 Az Alliance Israelitee országhódító bűnszervezet ellen az interneten közzétett 
nyilvános feljelentés a legfőbb ügyészhez és a Nemzetközi Bírósághoz is

küldő: gmail.com
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