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Kiegészítés a Fővárosi Ítélőszékhez,  a peres ügyet a Budai Központi Kerületi Bírósághoz áttevő 
Fővárosi Törvényszéki 35.P.24.097/2013/2. végzés ellen benyújtott feljelentéses/fellebbezésemhez: 

Jelentse fel a Fővárosi Ítélőszék az alábbi zsidó népirtási bűncselekmény elkövetőit és fedezőit és 
állítsa le, hogy a zsidó orvosok hazánkban is kemoterápia nélkül meggyógyítják a zsidó rákbetegek 
98%-át, miközben ezek az orvosok és az általuk meggyógyítottak eltitkolják a sikeres gyógymódot 
a nem zsidó orvosok és nem zsidó rákbetegek előtt. Itéltessék el fajirtás miatt a zsidó rákbetegek 
98%-át meggyógyító, a nem zsidó rákbetegeket kemoterápiával pusztító orvosokat, s a kárelhárítási 
javaslatainkat elutasító, tehát a bűnöző orvosokkal cimboráló Magyar Orvosi Kamara vezető(ke)t!

Indokolás: 

Mi az a titkos zsidó gyógymód, amiről egy főrabbi és a „Német Medicina, Új Orvoslás”-t hirdető 
orvos csoport német közjegyző előtt  azt  nyilatkozta,   -  miközben ők sem árulták el,  hogy mi a 
lényege  -,  hogy  a  zsidó  orvosok  sikeresen  meggyógyítják  vele  a  zsidó  rákbetegek  98%-át? 
Szakértőként  valószínűsítem,  hogy ez  a  titkos  zsidó  gyógymód az  „olyan  ivóvízen”  és  „olyan 
kenyéren” alapul, amit a  Biblia, II. Mózes 23/20-33. jutalomként ígér a többi nép legyilkolását 
végző  zsidóknak.  A főrabbi  és  a  német  orvoscsoport  által  közjegyző  előtt  tömeggyilkossággal 
vádolt „világfőrabbi”-n kívül a Talmud is tiltja, hogy ezt a módszert nem zsidók gyógyítására is 
alkalmazzák (lásd: Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap). Luzsénszky Alfonz először 1910-
ben megjelent, „A Talmud Magyarul” c.  talmud fordításából is kiderül, hogy az „olyan ivóvíz” a 
tiszta esővíz (tiszta desztillált víz), az „olyan kenyér” pedig tiszta NaCl konyhasóval sózott kenyér. 
Azért is valószínű, hogy ezek a zsidók gyógyítására és betegségei elhárításra alkalmazott anyagok, 
mert 98%-ban a sejteken belül van a sejtek életben maradásához szükséges kálium, s ha a sejt beteg, 
az elgyengült sejtfal (sejtmembrán), s nem tudja a sejtet körülvevő víztérben lévő erős oldóhatású 
desztillált víz molekulákkal szemben sejten belül tartani a káliumot. Minden orvos tanulja, hogy 
„túl sok” desztillált víz vérbe jutása veszélyesen csökkentheti a testfolyadékok nátrium tartalmát. 
(Felnőttnél csak napi 15 liternél több víz ivása lehet „túl sok”!) A desztillált vízzel és NaCl hiánnyal 
a vérben előidézhető „elektrolit zavart” megfelelő ütemben és fiziológiás dózissal vérbe juttatott 
tiszta NaCl konyhasóval lehet meggátolni. Nyilván ezen „vérelektrolit komponensek” megfelelően 
bejuttatott dózisai gyógyítják meg a zsidó rákbetegek 98%-át. 

Dr. Kovács Pál, az Országgyűlés szociális- és egészségügyi bizottság titkára által felkért méréstani 
szakértőként,  1992-ben  országgyűlési  interpellációt  szerveztem.  Miután  az  illetékes  három 
miniszter  hazudozása  megakadályozta  a  bizottsági  kivizsgálását,  bűnügyi  vizsgálatot  indítottam 
(13.B.24.211/1993/2. PKKB) azok ellen, akik akadályozzák a konyhasó kellő mértékű pótlását, s 
kálisóval „pótoltatják” a szervezet által elvesztett konyhasót. Még egy WHO kiadvány is hazudik, 
kálisót  javasolva  a  gyerekeknél  „konyhasó  pótlásra”!  Nátrium  hiánynál  sűrűsödik  a  vér,  mert 
nátrium hiánnyal  arányos mértékben veszít  vizet a  szervezet.  A kálisóval bejutó túl  sok kálium 
rákkeltő is. Felnőttnél egy óránál rövidebb idő alatt bejuttatott 0,8 gramm, vagy 24 óránál hamarabb 
bejuttatott  3-4 gramm kálium a mérgezően „túl sok”, rontja a szívműködést, torzítja az  EKG-t, 
Nobel díjas kutatók mérései szerint a túl kevés nátriumot, és vagy túl sok káliumot bejuttató étkezés 
növeli a vérnyomást, s rákbeteggé és meddővé is tesz. „Sós ízt” lehet pótolni kálisóval, de nátriumot 
nem! 
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A hazai főrendőrök a 13.B.24.211/1993/2. PKKB végzésre indult nyomozás során a fenti csalások 
miatt  általunk  feljelentett  fajirtás  büntetőjogi  felelőseitől  kértek  és  kaptak  (hamis)  szakértői 
véleményeket és ezekre alapozva semmibe vették az általunk benyújtott tudományos hatás kalibráló 
mérési adatokat és helyes méréstani szakértői véleményeket, melyek az alábbi tényeket bizonyítják:

A vérszérumban a víz/konyhasó=110 arány, és a nátrium/kálium=30 arány  optimális élettanilag. 
Ugyanezek az optimális dózisarányok a magzatvízben és a Ringer fiziológiás infúziós oldatban is, s 
az étkezésnél is*. Tudatos népirtás, hogy a Magyar Állam alperes „Nemzeti sócsökkentési Stop Só 
program” keretében nátrium/kálium=2/4,7=0,43 életveszélyes étkezési dózisarányt kényszeríti ránk!

A „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só” program a kálisó és a nem tiszta ivóvíz vegyi fegyverként 
alkalmazásán alapul. Az ezekre alapozott fajirtást szervező akadémiai doktori fokozatú főbűnözőket 
a főrendőröké mellett főbírák és főügyészek számos tudatos eddigi hivatali ügyviteli csalása fedezi.

Álláspontom szerint a hatáskalibrálási mérési bizonyítékok alapján dokumentált zsidó vegyi 
fegyver használat Magyar Állam elleni terrorizmus, s a Hágai Nemzetközi Bíróságra tartozik. 

*Melléklet:

Verőce, 2013. 11. 21.                                                                                                

Tejfalussy András  
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