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Mózesi-talmudi fajirtás ügyében, Református Zsinat Vezető és Ferenc Pápa személyes állásfoglalását kérés
Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy Csoma Zoltán református lelkész interneten közzétett prédikációja a
nem zsidók kiirtására, fajirtó terrorizmusra biztatta fel a debreceni református gyülekezetet. A prédikáció az
interneten jelenleg is fajirtásra uszít, http://szechenyikert.hu/images/stories/audio/IGE_2015/150809.mp3
A Talmud szerint az izraeliták kálisómentes konyhasóval erősebben sózott kenyérrel és tiszta esővíz ivással
gyógyítják ki magukat a betegségekből, de ezt csak a zsidók tudhatják. lásd: Talmud Baba kamma 93 b. lap
és Taanith 10 a. lap. A Talmud szerint ugyanis bálványimádók a „Jézus után tévelygők” is, akiket, lásd 5
Mózes 7/2., a zsidó nép köteles folyamatosan és kíméletlenül irtani („irtsd ki őket, ne könyörülj rajtok”....) .
Tehát ma is hivatalosan előírja a Biblia és Talmud azokat a módszereket, amelyekkel a zsidók észrevétlenül,
tervszerűen kiirthatják a nem zsidókat az általuk leigázni akart területekről. Elsősorban a tiszta ivóvízhez
jutás akadályozással (vírusfertőzött, mérgezett vízzel) és hibásan sózott (kálisóval növelt káliumtartalmú)
élelmiszerekkel. (2 Mózes 23/20-33., 5 Mózes 7/1-26, Talmud Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap.)
Ezeknek a bizonyítékoknak az alapján kérdezem meg Önöktől: Miért olvashatta fel büntetlenül Csoma
Zoltán nyírkátai református lelkész a debreceni református templomban a nem zsidók kiirtására szolgáló
étkezési diszkriminációs előírást? Amit ma, „Nemzeti Stop Só Program, Menzareform, Chips-adó
elnevezésekkel” kenyér sózás elrontással (konyhasó helyett kálisóval sózással) és ivóvíz szennyeztetéssel
(a nem, vagy hiányosan tisztított szennyvizek ivóvízbázisokba vezetésével), vagyis a 2 Mózes 23/20-33–ban
előírt módon alkalmaznak ellenünk? Miért hálálkodhatott egy (állítólag) keresztény lelkész a nemzsidókat
„zsidó szaporulat arányosan” irtási módszerért „Jehovának”? Miért vannak, hogy lehetnek még érvényben a
zsidókat a nemzsidók kiirtására, a fajirtó terrorizmusra uszító, felbiztató ilyen, mózesi és talmudi törvények?!
A 10 millió magyar 2050-re várt kiirtásban bűnsegédkező papok tudatosságát és kárfelelősségét bizonyítás:
A 101. email könyvemben a www.tejfalussy.com honlapomon megtekinthető, hogy egy izraeli tudós a
nyugati férfiak nemzőképtelenségét várja 2050-re (hamis okokra hivatkozva). A biológiai hatás mérésekkel
bizonyított tényleges oka a nyugati országokban 1950 óta folytatott káliumműtrágyázás. Publikálták is, hogy
a káliummal műtrágyázott legelőn teljesen nemzőképtelen lett a birka kosok negyedik nemzedéke! A
káliumműtrágyázást azután szervezték meg (a nyugati országokban!), hogy 1950-ben Nobel díjat kaptak
azok a biológus kutatók, akik (dózisvariációs) etetési kísérleteikkel bemérték, egyértelműen bebizonyították,
patkányoknál és embereknél is, hogy életrövidítő és nemzőképesség tönkretevő a kálium túladagolás + a
hiányos konyhasópótlás. Tehát a „tudósok”, akik szakértők, 1950 óta tudják, hogy a káliummal műtrágyázás
és kálisóval sózás népirtás, mert a túladagolt kálium végzetesen eltorzítja a genitális szerveket, -szöveteket !
Azt is kellett tudják, hogy a káliumműtrágya és kálisóval sózás biológiai hatásait hamisan valószínűsítő
random statisztikák helyett, csak a nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós, pontos ANTIRANDOM
hatásvizsgáló méréseknek (lásd a www.tejfalussy.com honlapomon az GTS-Antirandom rovatban, ill. a 10.
sz. videó alapján) szabad hinni! A fajirtási bűnügy egyéb vonatkozásait lásd: http://www.tejfalussy.com/wpcontent/uploads/2015/09/kozigazgatas-harmonizalo-antirandom-modellprogram-040724-ILLUMINATI.pdf .
Azért fordulok Önökhöz, mert a hazai és európai uniós ügyészek szerint az sem bizonyíték, hogy 1950-ben
Nobel-díjat kapott kutatók hatásvizsgálatai egyértelműen bebizonyították a káliumtúladagolás fajirtó hatását!
A Nemzetközi Bíróságnak már rég rá kellett volna kényszeríteni a Papokat, hogy helyezzék hatályon kívül a
fajirtó zsidó rablógyilkosokat fedező, a zsidó bírákat (és ügyvédeket és ügyészeket) és zsidó tanúkat (zsidó
szakértőket) a fajirtást fedező csalásokra kötelező bűnös „mózesi-talmudi szervezeti működési szabályokat”!
Magyarországon, 2018. március 4-én.
MAGÁNJOGVÉDŐ-ként közreadta, Jogos védelemként (Btk.), és a hazai Országgyűlés, a kormányok,
bírák, ügyészek és rendőrök helyett végzett megbízás nélküli kárelhárításként (Ptk.): (nemes Sydo)
Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, számos hatásvizsgálati nemzetközi szabadalom feltalálója,
aki oknyomozó méréstudományi szakértőként korábban minisztériumi, országgyűlési és önkormányzati
megbízásból hivatalból vizsgálta a káliummal növény-, állat- és ember mérgezést. 2621 Verőce, Lugosi u.
71., (1-420415-0215, an: Bartha Edit), Honlap: www.tejfalussy.com, Telefon: +36/20/218-1408, E-mail:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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