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Közérdekû nyilvános feljelentés a Ptk. 484-487.§. szerint: 
 

KORMÁNYOK TITKOS BIOLÓGIAI FEGYVERE: Az alábbi 

titkos „természetes biológiai fegyvereket” alkalmazók tervszerûen 

csökkentik Magyarország nem kóser étkezésû lakosai számát, e 

fegyvereket hatásaik ellenkezõjének hazudásával titkosítva. 
 

 

A Magyar Tudományos Akadémia és a szakminisztériumok tudatosan 

megtévesztik a nem kóser étkezésû magyarokat a szennyvízgyûjtõ folyókból vett 

ivóvíz tisztítási „parti szûrési módszerek” hiányosságait megengedve. Eltitkolják, 

hogy a homokon átszûrés és a klórozás nem küszöböli ki a vegyi  anyagokat és a 

fertõzõ vírusokat. Engedik „tökéletes ivóvízként” árusítani az ilyenekkel 

szennyezett vizeket, s eközben a biztosan méreg- és vírusmentes tiszta desztillált 

vizet mérgezõnek hazudják! Lásd egy engedélyezett „étkezési desztillált víz” 

mellékelt, nyilvánvalóan hamis feliratát!  
 

A Magyar Tudományos Akadémia és szakminisztériumok közösen tévesztik meg a 

nem kóser étkezésûeket az étkezési konyhasó pótlás- és az étkezési káliumpótlás 

helyes mértékét és és mérgezõ mértékét illetõen. Az élettanilag optimális 

fiziológiás Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 1 : 1 arányt hazudják 

optimálisnak. A nem kóser élelmek konyhasó (nátrium- és klórt-) tartalmát 

elsõsorban a kivégzõméreg, idegméreg kálisónak a mûtrágyákhoz és étkezési 

konyhasóhoz kevertetésével teszik népirtó biológiai, vegyi fegyverré. Lásd Dr. 

Kádár Imre „A kálium ellátás helyzete Magyarországon” címû könyve mellékelt 

97. oldala hazudozásait! (MTA Talajtani Kutató Intézeti, Környezetvédelmi és 

Területfejlesztés Minisztériumi könyv, 1993.) Lásd a Kálium-R tabletta és a REDI-

só  mérések eredményeit, az MTA-nál történt mellékelt szakértői értékelés alapján! 
 

Ezek az étkezési titkos biológiai fegyverek zsidó népirtási programként 

szerepelnek a Bibliában és a Talmudban, lásd a Mózes II.23., 20-33, V.7., 2,22., 

Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba Kamma 93 b. lap mellékelt „software” 

szövegeit. Ezek hatására, akikkel szemben alkalmazzák kipusztulnak, mert kevésbé 

gyógyulnak ki a nyavajákból, többen lesznek meddõk, lerövidül az életük a 

vallásos, kóser étkezésû zsidókhoz képest. E biológiai fegyverekkel a zsidók által 

elfoglalni tervezett területeken tervszerûen, mindig olyan arányban igyekeznek 

kiirtani az addig ott lakó nem zsidókat, amilyen arányban a zsidók bejönnek s 

elszaporodnak, s így nálunk is:. 
 

A kóser étkezésû zsidók a Talmud szerint a csak nekik megengedett tiszta 

desztillált ivóvizet ihatják és az optimális konyhasó- és káliumpótlást folytathatják. 

Az optimális víz : nátrium : kálium : klór pótlás valódi arányait lásd Dr. Papp 

Lajos szívsebész professzor akadémiai doktor 2010.01.06-i mellékelt 

szakvéleményében!  
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1. melléklet: 
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melléklet: 
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 3/a. Melléklet 
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 3/b. Melléklet: 
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3/c. Melléklet: 
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 4. melléklet:                         (Kód: TerroristaSoftwareMozesII-23-20-33Flj) 

 

Mózesi Rablógyilkos Gárda Program: 
 

A HAZÁNKBAN HASZNÁLT ÉTKEZÉSI DISZKRIMINÁCIÓN 

ALAPULÓ („NÉPIRTÁSI BÁZISSOFTWARE”) EGY BIBLIAI-TALMUDI 

PROGRAM, AMI SZERINT AZ ALKALMAZÓI MINDIG OLYAN 

SZÁZALÉKBAN MEDDÕSÍTIK, BETEGÍTIK, TESZIK RÖVIDEBB 

ÉLETŰVÉ A NEM ZSIDÓKAT, AMENNYI INGATLANT (ÉS 

NYUGDÍJBEFIZETÉST) A ZSIDÓK RÉSZÉRE EL AKARNAK RABOLNI. 

AZ ÍGY "HONFOGLALÓ ZSIDÓK" FŐ TITKOS BIOLÓGIAI-, VEGYI 

FEGYVEREI: BETEGÍTÕ IVÓVIZ + BETEGÍTÕ ÉLELMISZER (PL. A 

KONYHASÓ HELYETT KÁLISÓVAL ÍZESÍTETT KENYÉR) + 

REPKEDÕ  VADÁLLAT (DARÁZS, FERTŐZŐ MADÁR STB.) + A 

NEMZSIDÓK EGÉSZSÉGÉT „ÁLVÉDÉS”:   
 

SZENT BIBLIA  

(Dusicza Ferenc, Pécsi Szikra Nyomda, 90-92. oldal) 
 

„Mózes II. könyve 23. rész:  

Igazságról, felebaráti szeretetrõl és ünnepek megtartásáról való 

törvények. 

.... 

Ígéret és parancs a kananeusok kiûzésére. 

 

20. Ímé én Angyalt bocsátok el te elõtted, hogy megõrizzen téged 

az útban és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem. 

„21. Vigyázz magadra elõtte és hallgass az õ szavára; meg ne 

bosszantsd õt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az 

én nevem van benne. 

22. Mert ha hallgatandsz az õ szavára; és mindazt megcselekended, 

amit mondok: akkor ellensége  lészek a te ellenségeidnek és 

szorongatom a te szorongatóidat. 

23. Mert az én Angyalom elõtted megyen és beviszen téged az 

emoreusok, khivveusok, perizeusok, kananeusok és jebuzeusok 

közé és kiirtom azokat. 

24. Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat és ne 

cselekedjél az õ cselekedeteik szerint ; hanem inkább döntögesd le 

azokat és tördeld össze bálványaikat. 
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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, meddõ nem lesz a te földeden semmi: napjaid 

számát teljessé teszem. 

27. És rettenésemet bocsátom el elõtted és minden népet 

megrettentek, amely közé mégy és minden ellenségedet 

elfutamítom elõtted. 

28. Darazsat is bocsátok el elõtted és kiûzi elõtted a Khivveust, 

Kananeust és Kitheust. 

29. De nem egy esztendõben ûzöm õt ki elõled, hogy a föld 

pusztává ne legyen és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad. 

30. Lassan-lassan ûzöm õt ki elõled, míg megsokasodol és 

bírhatod a földet. 

31. És határodat a veres tengertõl a filiszteusok tengeréig vetem és 

a pusztától fogva a folyóvízig: mert kezetekbe adom annak a 

földnek a lakosait és kiûzöd azokat elõled. 

32. Ne köss szövetséget se azokkal, se az õ isteneikkel. 

33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bûnbe ne ejtsenek téged 

ellenem, mert ha az õ isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az 

néked.” 

  

TALMUD („A Talmud magyarul”. Fordította: Luzsénszky Alfonz) 

  

Talmud, Taanith, 10 a. lap: „...Izrael országa esővizet (= tiszta desztillált 

vizet) iszik, az egész világ pedig  maradékot” … Izrael országa iszik 

először, és azután az egész világ, hasonlókép egy olyan emberhez, aki 

sajtot készít s az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent pedig 

ott hagyja.” 

 Baba kamma, 93 b. lap: „Betegség alatt az epét kell érteni, még 

pedig azért, mert az 83 betegségnek van kitéve; a „betegség szó ugyanis 

ezt a  számot adja. De mindezt elűzi egy (konyhasóval, NaCl-dal készült)          

sóskenyér s rá egy korsó (tiszta, desztillált ivó-) víz. Ugyanez áll a Baba    

mezia 107 b. alatt is.”  

 

(=   zsidó tiszta desztillált ivóvízzel és fiziológiásan sózott étellel védi 

egészségét, ezekkel gyógyítja magát, s a nem zsidót ezektől elzárja.) 
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5. melléklet: 

Dr. Papp Lajos professzor úr fenti írásbeli szakvéleményének az általa 

előadott részletes, szóbeli indokolása az interneten is látható, Google: 

matratelevizio/home 

 Budapest, 2010. március 29. 

Tejfalussy András (1-420415-0215) 

dipl. mérnök, méréstani szakértõ s.k. 

1036 Budapest, Lajos u. 115. 


