FELJELENTÉS AZ IZRAELITA TERRORISTÁK BETELEPÍTŐI ELLEN : A kálium túladagolással is
ivartalanító „Só Stop, Nemzeti sócsökkentési, Menzareform” bioterrorizmus. Az alábbi zsidó törvények
alkalmazása az országunk teljes birtokba vételét tervező izraelitáknak való „helycsináláshoz”. Az izraeli
cégek és alkalmazottaik „liberalizáltan idemigráltatásához” 2010-ben megszavazott törvény alapján, lásd
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/58.emailkonyv:hazaarulok.orszaggyulese.pdf).
„TALMUD MAGYARUL”-ból:
(Tizedik bővített kiadás. Fordította és kiadja: Luzsénszky Alfonz, Budapest 1940. Hasonmás kiadás Gede Testvérek BT,
Budapest 2002.)
Baba kamma. Első kapu. A polgári perek. (119. oldal)
93 b. lap. Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig azért, mert 83 betegségnek van kitéve; a „betegség” szó
ugyanis ezt a számot adja. De mindezt elűzi egy sóskenyér s rá egy korsó víz. (Ugyanez áll a Baba m. 107 b. alatt is).
„TALMUD MAGYARUL”-ból:
(Nyolcadik kiadás, Fordította és kiadja: Luzsénszky Alfonz Budapest)
Taanith. A böjtnap. (20. oldal)
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 otthagyja.
Eben Haézer (69. oldal).
44.8 Ha egy zsidó egy nemzsidó vagy rabszolga nőt jegyez el, akkor ez az aktus érvénytelen, valamint ha
egy nemzsidó vagy rabszolga vesz el egy zsidó nőt.
Maimonides mondja: Vedd tudomásul, hogy a nazarénusok népe, akik Jézus után tévelyegnek, habár
tanaik különböznek, mégis valamennyien bálványimádók... és, hogy velük úgy kell bánni, mint a
bálványimádókkal szokás … Így tanítja ezt a Talmud. (Misna-Tora, Aboda zara I. 3-hoz.)
A VALLÁSOS ZSIDÓK MINDENNAPI VISELKEDÉSÉT SZABÁLYOZÓ EZEN TALMUD TÖRVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ÓSZÖVETSÉGI SZÖVEGEK A KERESZTÉNYEK ÓSZÖVETSÉGI BIBLIÁJÁBAN:

SZENT BIBLIA (Dusicza Ferenc, Pécsi Szikra Nyomda):
Mózes V. könyve 7. rész A bálványimádókkal barátkozni s őket kímélni nem kell.
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 te előled. Nem lehet őket hirtelen kipusztítanod, hogy
a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened.
Mózes II. könyve 23. rész:
Igazságról, felebaráti szeretetrõl és ünnepek megtartásáról való törvények.
.....
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, medő nem lesz a te földeden semmi: napjaid számát teljessé teszem.
27. És rettenésemet bocsátom el előtted és minden népet megrettentek, amely közé mégy és minden
ellenségedet elfutamítom előtted.
28. Darazsat is bocsátok el előtted és kiűzi előtted a Khivveust, Kananeust és Kitheust.
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 megsokasodol 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 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.”
Budapest, 2016. február 30.
Terroristákat bűnpártoló hazaárulók elleni jogos védelemként (BTK), a megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel (PTK)
keretében, nyilvános feljelentőiratként benyújtja: (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.:
Bartha Edit) okl. vill. mérnök, hatásmérés-tudományi szakértő, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. (www.tejfalussy.com)
( A fenti feljelentés azonosító jele: „fajirto-talmudi-bibliai-torveny-kapcsolat-160230” )
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