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BÜNTETŐPER KEZDEMÉNYEZÉS AZ EGÉSZSÉGRONTÓ 
KÁLISÓVAL „SÓZÁSÉRT” FELELŐS EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐ 

(EV1) ELLEN, S A BÜNTETŐPERI ÍTÉLET ALAPJÁN 
KÁRTALANÍTÁS MEGÁLLAPÍTÁSI PER EV1 MUNKÁLTATÓJA 

ELLEN, A KÁLISÓVAL MÉRGEZÉSSEL ÉS HIÁNYOS KONYHASÓ 
PÓTLÁSSAL BETEGÍTŐ ÉLELMISZEREK FOGYASZTÓIT 

KÁRTALANÍTÁSHOZ. 

 

Felkérem a Legfőbb Ügyészt és a Legfelsőbb Bíróság Kúria elnökét, 
valamint a Köztársasági Elnököt és a Magyar Köztársaság 
Alkotmánybírósága Elnökét, hogy rendeljék el a büntetőpert az étkezési 
sók egy hányadát a hamis „Stop Só” Nemzeti Sócsökkentési Program 
keretében tervszerűen kálisóval mérgeztető EV1-gyel szemben. 
Alábbiakban és nyilvános honlapjaimon dokumentált természetes 
(vérszérum nátrium, kálium, víz élettani optimum arányok) és a konkrét 
hatáskalibráló élettani mérési bizonyítékok alapján, a dr. Dénes Veronika 
büntetőbíró 13.B.24.211/1993/2. PKKB végzésében felsorolt 
bűncselekményekben kérem megállapítani az EV1 személyes bűnösségét. 
Tudatosan engedi, hogy a „Nemzeti Sócsökkentési Programjuk keretében” 
a szabványsértő, mérgező kálisó étkezési sókat is árusítsák. Emiatt évek 
óta sorra betegednek meg és halnak meg a magyarok, naponta több mint 
százan. EV-nek tudatos a bűncselekmény elkövetése, miután az étkezési 
nátrium dózis csökkenés és vagy káliumdózis növelés életrövidítő és 
ivartalanító hatását 1950-ben Nobel-díjjal kitüntetett tudományos kutató 
orvosok hatás kalibráló mérései is előre jelezték, s az emberi vérszérum 
és magzatvíz természetes nátrium: kálium = 30 aránya és a fiziológiás 
infúziós Ringer oldat élettanilag optimális nátrium: kálium = 30 dózis 
aránya is bizonyítja, hogy az EV1 által országosan előírni engedett 2 
gramm nátrium: 4,7 gramm kálium dózisarány életveszélyesen hamis, 
vagyis a felnőtteknél a nátrium: kálium = 1 arányra átváltás (pl. Vivega, 
BonoSal, bio-koser Bonsalt, Bad Ischler Kristallsalz Light stb.), és a 
csecsemőknél a nátrium: kálium = 0,3 dózis-arányra átváltás (Humána 
Babatápszer stb.) csak a Nobel-díjasok által kísérletileg bizonyított 
egészségkárosodásokat okozhatja. EV1 (tőlem is) jól tudja, hogy betegítő, 
életrövidítő hatású. 
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Az EV1 tudomásával mindig olyan arányban engedik csak publikálni és 
alkalmazni a sózással kapcsolatos fenti élettani természetes tudományos 
igazságokat és ezekkel szemben a tudományos (hatás kalibrálási mérési) 
csalásokra alapozott, a lakosságot megtévesztő hazugságokat, amennyi 
nyugdíjkifizetést meg akarnak kaparintani az elsikkasztott külföldi hitelek 
törlesztéséhez? És azt figyelembe véve, hogy mennyi magyar ingatlant 
akar kiüríteni és elfoglalni a Mózes II. 23. 20-33, V. 7. 2,22., Talmud, 
Taanith 10 a. lap, és Baba kamma 93 b. lap szerinti törvényeknek 
megfelelően működő bűnszervezet. Ezeknek az izraeli törvényeknek a 
mindmáig hatályban léte tény. Ezeknek megfelelő arányban keverik a 
kivégzőméreg kálisót a nem kóser étkezési sókba, valamint ennek 
megfelelően juttatják be pl. a szennycsatornákkal a fertőző vírusait és az 
arzént, növényvédőszereket és egyéb mérgeket az ingatlan kiürítéshez 
pusztítani kívánt magyarok ivóvízéhez használt ivóvízbázisokba, 
közkutakba, vízvezetékekbe, és különféle módszerekkel rákbetegségeket 
okozva, a betegek vallási hovatartozása szerint segítik vagy akadályozzák 
a rákbetegek gyógyulását stb. A csatolt bizonyítékok kiegészítését lásd a 
www.tejfalussy.com új honlapomon belül működő 
www.aquanet.fw.hu honlapon. 
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