
Közzétett feljelentés, mint új tüntetési tematika is                    Iratjel: kozzetettfeljelentes170410

NÉPIRTÁSBAN ÉS HAZAÁRULÁSBAN IS BŰNÖS MAGYARORSZÁGI KORMÁNYOK  

Bizonyítás:
Nemzetközi szabadalmakat elnyert stressz hatás mérések pl. lásd a mellékelt mérőtér fotón, hogy a 
káliummal nem műtrágyázott növények túlélték, a műtrágyázottak nem élték túl a fóliaházi aszályt. 
A több tízezer parcellás szántóföldi méréseink alapján is ezerszázalékosan bebizonyosodott, hogy
a hazai kormányok aszálykár fokozó, kálisóval is kevert konyhasóval mérgeztetik a termőföldeket. 
Emiatt aszályos évben eladósodnak a földtulajdonosok és a hitelezőké lesz a termőföldjük. Közben 
ivartalanítják is a magyar tulajdonosokat az ingatlan öröklés megakadályozására, az élelmiszerek 
nátrium- és kálium tartalmának a nagymértékben megváltoztatásával (Nemzeti Stop Só Program, 
Menzareform, Chipsadó). A csökkentett nátriumtartalmú és növelt káliumtartalmú élelmiszerek 
életrövidítőek is. A szennyvizet tartalmazó csapvíz is életrövidítő. Az ezek által lerövidített életű 
magyarok nyugdíjbefizetései a kormányt gazdagítják. Folyamatosan hazudoznak a közmédiában. 
Az információért felelős Lázár János miniszter felelősségére pl. félmilliárd forinttal pénzelték a 
tiszta konyhasó helyett a patkányméreg kálisóval ételízesítésre felbiztató médiumokat. Lehetővé 
teszik, hogy nem magyar ukránok és izraeliek is felvásárolhassák a magyar termőföldet és egyéb 
magyarországi ingatlanokat az ide szült gyerekeik nevére. Állítólag már 1 millió ingatlan „üres”!
(A terroristák és Soros György elleni stb. cirkuszok a figyelem fentiekről elterelésre szolgálnak!)

Közzétett feljelentés az Alkotmánybírósághoz és az ORFK-hoz:
Nem csak a víz és sózásrontással folytatott népirtás miatt, de amiatt is fel kell jelenteni őket, mert 
nyilvánvaló HAZAÁRULÁS Magyarország területei külföldiek részéről felvásárolhatóvá tétele a 
korábbi Alkotmány és a jelenlegi alaptörvény szerint is.

Melléklet: 1.  Antirandom mérőtér  fotó,  2.  INTERNETEN  KÖZZÉTETT TÁJÉKOZTATÁS  A 
RÁKBETEGEK ÉS MÉG NEM RÁKBETEGEK MENTÉSÉHEZ  (Iratjel: rakbetegmento70409jj).

További részletesebb tájékozódási lehetőség: a konkrét bűnügyi bizonyítékok a www.tejfalussy.com 
honlap Videó, Email könyvek, MEHNAM, Tudományos kutató képzés on-line rovataiban és az e 
honlapon belül újra működő (korábban eltűnt) www.aquanet.fw.hu régi honlapon vannak közzétéve.

Verőce, 2017. 04. 10.

Jogos védelemként és megbízás nélküli kárelhárításként közzéteszi: (nemes Sydo) Tejfalussy 
András Béla Ferenc oknyomozó mérnök, számos nemzetközi méréstudományi szabadalom 
feltalálója (Személyi szám: 1-420415-0215, an: Bartha Edit). Honlap: www.tejfalussy.com,
Email: magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, Telefon +36 20 218 1408.

http://www.tejfalussy.com/
http://www.aquanet.fw.hu/
http://www.tejfalussy.com/




INTERNETEN KÖZZÉTETT TÁJÉKOZTATÁS A RÁKBETEGEK ÉS MÉG NEM RÁKBETEGEK MENTÉSÉHEZ

A Dr. O.Z.A. Hanish által közzétett, a rákbetegségek ellen is hatásos étkezési orvosi desztillált víz kúra pontosítása. A 
desztillált víz kúra magyarra fordított leírása megtalálható a www.tejfalussy.com honlapon is, lásd: Email könyv 1.

1./ Étkezéssel is, a desztillált víz mellé annyi konyhasót, tiszta nátrium-kloridot optimális pótolni, amennyit a SALSOL,  
SALSOLA, RINGER infúziós oldatok: napi 3 liter víz mellé 27 gramm konyhasót. Ez az optimális dózisarány. Azért  
ennyi,  mert  az  emberi  testben,  az  elektromos  áramvezetést  biztosító  test-elektrolitokban,  a  testnedvekben,  a  
vérszérumban is, ugyanilyen ( kb. 3000 : 27 = 111) a víz és a konyhasó természetes aránya.

2./ A 3 liter desztillált víz mellé egy napon belül csak 0,36 gramm káliumot kell a vérbe juttatni. A RINGER oldattal is  
csak  ennyit  juttatnak  be.  Szájon  át  kb.  kétszer  ennyi  kálium  bejuttatása  célszerű,  a  felszívódási  vesztesség 
kompenzálásához. A szív számára is a Ringer oldat összetétele a lehető legjobb. Több száz év óta így gyógyítanak vele!

3./  EKG torzulás igazolja, hogy egy felnőtt szívműködését is elrontja 2,2 vagy 3,5 grammnál több kálium (5 vagy 8 
grammnál  több  kálisó)  szájon  át  24  óra  alatti  bejuttatása.  Lásd:  Magyar  – Petrányi:  A belgyógyászat  alapvonalai,  
Hyperkalaemia (Medicina könyvkiadó, Budapest). Sokkal kevesebb, 0,8 vagy 1,6 grammnál (20 vagy 40 mval-nál) több 
kálium is veszélyes kálium mérgezést okozhat, ha 1 órán belül, akárhonnan, akárhogyan bejuthat a vérbe! Lásd: Varga 
Péter és társai: Az intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata, Hyperkalaemia (Medicina Könyvkiadó, Budapest). 

Aki a fentiektől nagyon eltérő dózisú vagy dózisarányú víz, konyhasó és kálium pótlást folytat ne számítson a desztillált 
víz megfelelő gyógyhatására! Valószínűleg egyre betegebb lesz, elveszti a nemiségét és lerövidül az élete. 

A gyógyító hatás legegyszerűbb természeti magyarázata: az erős oldóképességű nagy tisztaságú desztillált víz kioldja  a  
káliumot az osztódásuk helyén még gyenge sejtfalon keresztül a rákos sejtekből, ezáltal az osztódó sejtek mindkét felét  
elpusztítva.  Azért  tudja kioldani a káliumot,  mert  a kálium koncentráció kb. 49-szer  nagyobb az élő sejtekben (az  
intracelluláris térben), mint a sejteket körülvevő folyadék közegben (az extracelluláris térben). 

A fentiekbe ütköző ellenkező nézeteket terjesztő személyek és intézmények tudatosan vagy tudatlanságból rákbetegség 
okozással  és  a  rákbetegek  tényleges  gyógyulását  akadályozással  foglalkoznak.  Valószínűsíthető,  hogy  tudatosan 
csinálják, miután 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik patkányoknál és embereknél konkrét (nátrium és kálium dózis  
variációs) hatás vizsgáló kísérleteikkel bebizonyították, hogy a szükségesnél kevesebb konyhasó és vagy több kálium 
idővel minden sejtet, szervet tönkretesz, megszünteti a stressz elleni védekezőképességet, rákbetegség előidéző, magas  
vérnyomást és ivartalanodást is okozó, vagyis egyértelműen életrövidítő és fajirtó hatású! Lásd: Technika a biológiában 
8., Dr. Szabó Dezső: A mellékvesekéreg biológiája (Medicina Könyvkiadó, Budapest). Ez lehet a válasz a következőkre.

Szerinted mi más lehet az oka, mint a szándékos népirtás, hogy a magyarokkal elhitetik a méregmentes tiszta desztillált  
ivóvíz (a SALSOL infúzió só dózisaival is) „életveszélyes mérgezőségét” és felbiztatnak a szennyvíz tartalmú  csapvíz 
ivására, és a Nemzeti Stop Só Program, Menzareform, Chipsadó csalásaikkal bármennyi ivóvíz mellé napi 5 grammnál 
kevesebb konyhasó, de 4,7 grammnál több kálium, bármilyen ütemben, akármilyen gyors bejuttatására biztatnak fel,  
kényszerítenek? Mi más lehet a tényleges oka, hogy hazánkban a magyar lakosság körében 1950 óta nagyságrendileg 
nőtt azon betegségek aránya, amiket a konyhasópótlás korlátozás és a káliumtúladagolás idézhet elő? Szerinted mi más 
miatt szaporodnak el ennyire hazánkban a rákbetegségek is, ha nem azért, mert az állami szervek felbiztattak az étkezési 
konyhasópótlás ötöde alá csökkentésére és a kálium többszörös túladagolására? Tudod, hogy a kemoterápiának nevezett 
műveletnél a gyógyítani akart betegeket SALSOL infúzióval, másokat viszont az egészséges embert is megölni képes 
mérgekkel kezelnek? Tudtad, hogy az orvosok és gyógyult betegek - állítólag a Világfőrabbi parancsára(?) – el kell 
titkolják a nemzsidók elől a hatékony gyógymódot? Tudtad, hogy a Világfőrabbival vitázó „Új medicína” szerint főként  
lelki problémák okozzák a rákot és minden más betegséget is? Nem tudtad, hogy a tiszta desztillált víz megfelelő  
sópótlás mellett általános gyógyhatása benne van a zsidó törvénykönyvekben? Lásd: Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba  
kamma 93 b. lap. A Bibliában az is benne van, hogy a zsidók a víz- és (kenyér-) sózás különbözőségre alapozva irtják ki 
az általuk elfoglalni akart területek népeit. Lásd: 2 Mózes 23/20-33, V. Mózes 7/1-26. Tudtad ezeket, vagy nem tudtad?!
További, részletesebb tájékozódási lehetőség, bűnügyi bizonyítékok stb.: www.tejfalussy.com, Videók, Email könyvek, 
MEHNAM, Tudományos kutató képzés on-line rovatok, s az e honlapon belül működő www.aquanet.fw.hu honlapon.

Verőce, 2017. 04. 08.

Jogos  védelemként  és  megbízás  nélküli  kárelhárításként  közzéteszi:  (nemes  Sydo)  Tejfalussy András  Béla  Ferenc 
oknyomozó mérnök, számos nemzetközi méréstudományi szabadalom feltalálója (Személyi szám: 1-420415-0215, an: 
Bartha Edit). E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, honlap: www.tejfalussy.com, telefon +36 20 218 1408.

Ez az irat feljelentés az Európai Unióhoz, a SALSOL gyógyhatását eltitkoló és a SALSOL szerinti dózisarányú étkezési 
víz- és konyhasó pótlást is mérgezőnek híresztelő valamennyi személy és intézmény (ezeknek felelős vezetői) ellen, a 
Jobbik Mozgalom képviselői címére azzal a kéréssel megküldve, hogy Ők nyújtsák be! (Iratjel: rakbetegmento70409jj)

http://www.tejfalussy.com/
http://www.aquanet.fw.hu/
http://www.tejfalussy.com/
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feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:

Vona Gábor <vona.gabor@jobbik.hu>;
"volner.janos" <volner.janos@jobbik.hu>;
"z.karpat.daniel" <z.karpat.daniel@jobbik.hu>;
kovacs.eniko@jobbik.hu;
"DR. Morvai Krisztina" <krisztina.morvai@europarl.europa.eu>

másolatot kap:panasz <panasz@ajbh.hu>
titkos másolat:

dátum:2017. április 9. 23:54

tárgy:

Pontosított feljelentés az Európai Unióhoz, a SALSOL gyógyhatását eltitkoló és a SALSOL szerinti 
dózisarányú étkezési víz- és konyhasó pótlást is mérgezőnek híresztelő valamennyi személy és 
intézmény (ezeknek felelős vezetői) ellen, a Jobbik Mozgalom képviselői címére azzal a kéréssel 
megküldve, hogy Ők nyújtsák be!

küldő:gmail.com

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:"Dr. Bitskey Botond" <tajekoztatas@mkab.hu>;
"dr. Mecsi Diána" <kabinetfonok@mkab.hu>

másolatot 
kap:Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>

titkos 
másolat:. . .

dátum:2017. április 10. 10:44

tárgy:NÉPIRTÁSBAN ÉS HAZAÁRULÁSBAN IS BŰNÖS MAGYARORSZÁGI 
KORMÁNYOK ellen közzétett feljelentés, mint új tüntetési tematika is

küldő:gmail.com


