NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Iratjel: madarinfluenzaveszelyrol-161112j

A vírusfertőzés elleni oltóanyagot gyártó üzemek hiányos felügyelete nemzetbiztonsági kockázat!!
Az oltóanyag gyártáshoz tojásokban tenyésztik a vírusokat. Az oltóanyag gyártó üzemekből nyilván
könnyen ki lehet lopni egy-egy vírustenyésztő tojást (vagy belőle egy kenetet). Tojásokba átoltva a lopott
vírus „HÁZILAG IS” tovább szaporítható. A lopott vírusokkal madárinfluenza is okozható, ami elriasztja
a nem kívánatos külföldieket, s végzetesen eladósítja a magyar állattenyésztőket, akiknek a gazdaságát a
bankok árverési olcsó áron eladják ingatlanspekulánsoknak, akik ezen gazdagodva, eladhatják, például
azoknak is, akik – nem is titkoltan – már régóta el akarják rabolni a magyaroktól egész Magyarországot:
Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée felhívása, amelyet
a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása szerint a következőket
tartalmazta:
„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben
leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie,
mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel
azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt
elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott a keresztények birtokolnak,
teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk
minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok
váratlan bőséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a
galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ
tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt
elérhessétek.” (A HÍDFŐ Baráti Köre, Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114,
U.S.A., „Országhódítók” című kiadványából idézve. )
Tehát az Izraeliták Szövetsége meghirdette, hogy mind kiűzik innen a magyarokat. Simon Perez volt izraeli
államfő hazánk felvásárlásával kérkedett. Ez a legvalószínűbb oka, hogy fertőzik, szennyezik az ivóvizünket a
szennyvíz folyóinkba vezetésével. Annak is, hogy a patkányméregként is bevált életrövidítő és ivartalanító
hatású kálisóval „sózzák” az élelmiszereinket. Annak is, hogy aszálykár fokozó kálisóval műtrágyáztatják a
termőföldjeinket. Annak is, ha szúnyogirtónak, növényvédőszernek álcázott mérgek permetezésével pusztítják
az élelmiszernövényeinket megtermékenyítő méheket. És annak is, ha vírusfertőzik a gazdasági állatainkat!
Tudni kell, hogy a „Szent Biblia” szerint, a zsidóknak - lásd 2 Mózes 23, 20-33. - az általuk elfoglalni akart
területeken mérges darázs vagy más egészségkárosító repkedő állat is segédkezhet a nem zsidók kiirtásában,
kiűzésében és hogy a zsidó egészséges ivóvizet kap, ami a zsidó törvénykönyv Talmud szerint tiszta esővíz,
vagyis tiszta desztillált víz, lásd Talmud Taanith 10 a. lap., és egészséges kenyeret is kap, ami tiszta
konyhasóval erősen sózott kenyér, lásd Talmud, Baba kamma 93 b. lap, hogy ő sokáig éljen, kigyógyuljon a
nyavajáiból, ne legyen meddő. Egy nem zsidó viszont nem ihat tiszta desztillált vizet és nem sózhat rendesen.
Az Országgyűlés törvényesítette Magyarország elrablását, azáltal, hogy egy Európai Unió és Izrael közötti
megállapodásra hivatkozva, 2010. október 10-én megszavazták, hogy ezután akárhány izraeli cég, s ezekkel
akárhány izraeli bejöhet Magyarországra, akik az ide szült gyerekeiknek megvehetik a magyar ingatlanokat.
Kárelhárítási javaslat: Bűncselekménnyé kell nyilvánítani a zsidókat fajirtásra felbiztatásokat. A magyarok
részére visszamenőleg is kártérítés fizetésére kell kötelezni a zsidókat fajirtásra felbiztatásokat hatályban
tartani engedő, ellenük nem fellépő, s ezzel a fajirtó izraeliták terrorizmusában bűnsegédkező államokat.
Verőce, 2016-11-12.
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (2621 Verőce, Lugosi u. 71.), a tudományos
kutatás felgyorsító hatásmérési eljárási szabadalmak és az ezek alapját képező optimum behatárolási
bázissoftware feltalálója, jogos önvédelemként (Btk.), közérdekű kárelhárítási megbízás nélküli ügyvivőként
(Ptk.) a magyar állam és a magyar önkormányzatok hivatalnokai helyett (website: www.tejfalusy.com)

