
NYILVÁNOS FIGYELEM FELHÍVÁS, A MAGYAROKAT KIIRTÁSBAN SEGÍTŐ WHO-
VAL, ÜGYÉSZEKKEL, RENDŐRÖKKEL, KORMÁNYOKKAL, TÖRVÉNYHOZÁSSAL,
MAZSIHISZ-SZEL, ORVOSOKKAL, S A MAGYAR ORVOSI KAMARÁVAL SZEMBEN,
az Alapvető Emberi Jogok Biztosa kezéhez, mint feljelentés tartalmú közérdekű bejelentés is:

Tudatos tömeggyilkosság, hogy miután az OÉTI klinikai („REDI Só” engedélyezési) kísérleteiben 2
gramm kálisó fél liter vízzel megitatásától mindenkinek 50%-osra csökkent a vizeletkiválasztása, s
a kétszeresétől mindegyikük vérszérumában mérgezőre nőtt a káliumtartalom (lásd melléklet-1), a
Magyar Tudományos Akadémia illetékesei nem tiltották le a kormányzati szervek azon hazugságát,
hogy egészséges a naponta 4,7 gramm és 70 gramm közötti káliumfogyasztás és a napi 5 grammnál
kevesebb konyhasó pótlás, kisgyereknél és felnőtt gyermeknél, fizikai munkásnál és sportolónál is,
és eltűrik a megfelelő konyhasópótlás esetén egészséges desztillált ivóvíz mérgezőnek hazudását is.
Pedig tudják, hogy étkezéssel bejuttatva is, a több száz év óta bevált, gyógyító Ringer infúziós oldat
dózisai szerinti desztilláltvíz, konyhasó és kálium dózis optimális. Például 3 liter desztillált vízzel a
Ringer oldat, egy nap alatt, 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe (lásd
melléklet-2). 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók is egyértelműen bebizonyították, hogy az ennyire
sokszorosra (sejtmérgezőre) növelt káliumadagok és a csökkentett konyhasóadagok életrövidítő és
nemzőképesség rongáló, fajirtó hatásúak (lásd: melléklet-3). Korrupt az olyan ügyész(ség) és az
olyan kormány és törvényhozás, Magyar Orvosi Kamara is, amelyik ezt a népirtást megengedi és
vagy eltitkolja, amelyik semmibeveszi a Nemzeti Stop Só, Menzareform, Chips-adó elnevezéses
népirtás  konkrét  biológiai  hatás  mérési  bizonyítékait.  Például  a  patkányméreg  „Start  kosher
Bonsalt”  izraeli  kálisó  „legjobb  étkezési  sóként  árusítását”,  vagy a  konyhasó  helyett  kálisóval
korlátlanul sózást („sós íz pótlást”) ajánló hamis WHO kiadványt stb. (lásd melléklet-4).  Az izraeli
Haarec lap szerint 2050 után nem lesz nemzőképes nyugati férfi. A kálisóval műtrágyázással és „sós
íz pótlással” fajirtás a tényleges oka. Lásd www.tejfalussy.com, 101.-103. email könyvek, 8., 10.,
18.  és  61.  Videók.  A mérgezést  a  nemzetközi  méréstudományi  szabadalmaim szerinti  mérések
növényeknél  közvetlenül  is  megjelenítették,  ezután  Dr.  Kovács  Pál  felkérésére,  állatovosok  és
igazságügyi  orvosszakértők  bevonásával,  állati-  és  emberi  egészségügyi  vonatkozásokban,
parlamenti szakértőként (lásd melléklet-5) is, vizsgáltam az ügyet, ill. az ő és több, ebben segítő
szakértő  váratlan  baleseteit,  ill.  váratlan  halálát  követően,  mint  megbízás  nélküli  közérdekű
kárelhárító ügyvívő is. A BONSALT árusítás azt bizonyítja, hogy a MAZSIHISZ-es antiszemitázók
Izrael kezére akarják jászani a nemzsidókat kiirtással kiüresített Magyarországot (lásd: melléklet-6),
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet-2/szoveg1/szittya-
vilag-konferencia-ta-eloadas-120503.htm

Mellékelt bizonyítékok (iratjelei): 
1. emlmta1ak, emlmta1ak, bk., ck, dk, 
2. EmlBMEkalium941121ak-bk,
3. NepirtoNahianyKtobblet080630a-b,
4. WHOhamiskodex82b,
5. kovacspmegbizk,
6. 4alkotmanyossagi-170204.
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