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Kód: VallasiSoftware100726 MI A VALLÁS (TANULMÁNY) A vallás személyes és 
közösségi tudatot vezérlő és szabályozó, emberi szavakból és jelképekből, s 
természeti, személyiségi és társadalmi modellekből kialakított software, amivel egy 
vagy több nagyobb embercsoporthoz tartozó személyt és azok kisebb csoportjait, mint 
„biológiai hardware”-ket működésükben tudatosan befolyásolnak a software-t 
létrehozók, a természet és/vagy ember(ek). A vallási software-t megalkotó és 
terjesztő személyek a vallási software útján másokra átvinni akart akaratukat a 
befolyásolási erejük mértékében tudják érvényre juttatni a vallási software-t önként 
vagy kényszer hatására befogadó személyek és csoportok útján. A vallási software 
átfogóan programozza e célszemélyek egyéni és csoportos viselkedését. Programozza 
a környezetükhöz, egymáshoz, s nem hozzájuk tartozó más személyekhez, 
csoportokhoz, mindenkori környezetükhöz, pl. természeti- stb. egyéb hatásokhoz, s 
azokkal kapcsolatos információkhoz viszonyulásukat, alkalmazkodásukat. A vallási 
software-t létrehozók e software-ket az azokkal befolyásolni akart személyek és 
csoportok meglévő és tervezett hierarchiáihoz illesztik, hozzá igazítják (kasztosítják). 
A vallás segítségével hasonlóan programozzák az emberek viselkedését és 
együttműködését, mint a számítógépeket. A vallásos személyek különféle csoportjai 
és alcsoportjai viszonyát és működését programozó software-k működése a 
hierarchikus rendszerként kialakított folyamatirányító és adatfeldolgozó 
számítógépeket működtető vezérlő és felügyelő rendszerek software-ihez hasonlít és 
hierarchia szintenkénti (kasztonkénti) viselkedési modellekre alapozott döntési eljárási 
software-ket is tartalmaznak. Például az Ószövetségi Biblia és a Talmud, elsősorban 
arra programozza a vallásos zsidókat, valamennyi talmudistát, lásd pl. Mózes II. 23. 
20-33., V. 7. 2, 22. és a Talmud, Taanith 10 a. lap és Babba kamma 93 b. lap 
szövegeit, hogy a zsidók ingatlant szerzési, mindenkori élettér bővítési igényei 
alapulvételével, mint tudatos rablógyilkosok, tervszerűen, mindenhol a zsidók ott 
elszaporodni tudása arányában, véletlennek tűnő hatásokkal elűzzék vagy legyilkolják 
és kirabolják az addig ott élt nem zsidókat. Ennek eszközeként e zsidó vallási software 
a nem zsidókkal szemben a következő vegyi-biológiai fegyverek alkalmazását írja elő: 
életet rövidítő, gyógyulást akadályozó, ivartalanító hatású kenyeret + fertőzött, 
szennyezett ivóvizet (= étkezési diszkriminációt), s repkedő gyilkos vadállatot, például 
gyilkos darazsat. Ez jelenleg (is) úgy történik, hogy mialatt a zsidók mindig a tiszta 
konyhasóval erősen, fiziológiás mértékben sózott kóser kenyeret és egyéb kóser 
ételeket ehetnek + a mindig teljesen tiszta, minden fertőző és mérgező anyagtól 
mentes desztillált vizet használnak ivóvízként, addig, állami rendeletek alapján, 
kivégző méregként is használatos idegméreg, veseméreg kálisót adagolnak a 
konyhasó sós ízének pótlása ürügyén a nem zsidók egy részének a kenyerébe és 
egyéb élelmiszereibe, a konyhasó mennyiségét a fiziológiásnál sokkal kisebbre 
csökkentve + azt is állami rendeletekkel akadályozzák, hogy a nem zsidók is tiszta 
desztillált vizet ihassanak. A gyilkos darázs helyett újabban a csak a nem zsidókat 
veszélyeztető, államilag finanszírozott új vegyi-biológiai fegyver lett a madárinfluenzás 
állat és ember (meg az otthon is szaporítható vírusfertőzött tojás?). E vallási program 
áldozatai azért gyanútlanok és azért nem lázadnak fel e „véletlenszerűsített” zsidó 
népirtással szemben, mert az őket ért gyilkos csapásokat saját hibáik miatti isteni 
büntetésnek vélésére programozták be őket, a zsidók által ellene elkövetett aljas 
gyilkosságot is megbocsájtó Jézus, mint viselkedési modell alapján. Az Újszövetség 
önmagában jó erkölcsi modell, de hazaárulás és zsidó tömeggyilkosságot bűnpártolás, 
ha elfogadjuk, hogy kombinálják az ószövetségi és talmudi rablógyilkossági software-
rel az újszövetségi software-t! Verőce, 2010. július 26. Tejfalussy András (Béla) dipl. 
mérnök www.aquanet.fw.hu, +36-20-2181408 TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
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