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FAJIRTÓ TÖRVÉNYHOZÓK ELLENI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ ALKOTMÁNYBÍRÁINKHOZ

Az interneten  is,  lásd  http://www.rewoland.com/wp-content/uploads/2014/07/MVM-2014-julius.pdf közzé
van téve a bizonyítása,  hogy betegítő hatású a Nemzeti  Stop só,  Menzareform, Chips-adó és élelmiszer
törvényi csalás. Az, hogy a magyarok többségével elhitették az étkezéssel bejuttatott vírus- és méregmentes
desztillált  ivóvíz,  a  napi  5  grammnál  több  tiszta  konyhasó  és  a  napi  4,7  grammnál  kevesebb  kálium
egészségrontó hatását. Eközben a talmudista zsidók esővizet (desztillált vizet) ihatnak és hozzá jól sózott
élelmiszert fogyaszthatnak. Ezt írja elő nekik a Talmud. Lásd Talmud 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap.
(melléklet-1), hogy kigyógyuljanak a betegségekből, ne legyenek meddők, hosszabb ideig éljenek, miközben
az ellenkezőjével tervszerűen kiirtják a többi népet. Lásd 2 Mózes 23/20-33., 5 Mózes 7/1-26. (melléklet-2). 

A túladagolt kálium univerzális sejtméreg. A túladagolt káliumtól növények is elvesztik az alkalmazkodási és
védekezési képességüket aszálykor (melléklet-3). Akik állatoknál és embereknél mérésekkel bebizonyították
a betegítő, magas vérnyomás előidéző életrövidítő és meddőség okozó hatásait, Nobel-díjat kaptak 1950-ben
(melléklet-4).  Étkezéssel  vérbe  juttatásnál  is  a  „Ringer”  fiziológiás  infúziós  oldat  szerinti  dózisokkal
optimális a víz, konyhasó és kálium pótlás. Például 3 liter desztillált vízzel, 27 gramm konyhasót és 0,36
gramm káliumot optimális naponta a vérbe juttatni. Lásd Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész, ny. egyetemi tanár,
akadémiai nagydoktor vonatkozó szakvéleményét (melléklet-5). A hazai klinikai ellenőrző mérések alapján
csalással (!) engedélyezték élelmiszer adalékként a kálisót (melléklet-6).

Mivel a hazai kormányok és a Magyar Orvosi Kamara is tudta, tudja a nem tiszta ivóvíz, kálium túladagolás
és hiányos konyhasópótlás népirtó hatását (lásd melléklet-7), ezek a népirtással nyilvánvalóan a hazánkat
felvásárlási szándékukat nyíltan hirdető izraeliek részére igyekeznek ingyenes és/vagy olcsó ingatlanokat
biztosítani.  Magyarország migráns befogadó ország lett  az orosz-ukrán és izraeli gazdasági migránsok
részére, amióta erre népszavazással feljogosítás nélkül, a vörösiszap katasztrófa okozta zűrzavar idején, a
törvényhozás „liberalizálta” az izraeli cégek Magyarországra települését, s vízummentesítette az ukrán-orosz
és izraeli zsidók itt tartózkodását. Ez azt jelenti, hogy miután Simon Perez izraeli elnök előadta (melléklet-8),
hogy Izrael felvásárolja Magyarországot, elintézték, hogy az izraeli és ukrán-orosz zsidók vízum nélkül is
bejöhetnek és itt élhetnek, tehát az ide szült  „már magyar” gyerekeik nevére felvásárolhatják akár egész
Magyarországot is. Állítólag Pozsgay Imre államminiszterként állítólag már 1990-ben megígérte, hogy majd
1  millió  ukrán-orosz  zsidó  áttelepülhet  Magyarországra  (melléklet-9).  Ezenkívül  van  egy,  az  Izraeliták
Szövetsége által  1910-ben meghirdetett  100 éves terv is,  ami szerint  a világ összes zsidójának arra kell
törekednie, hogy minden nem zsidót kiűzve, teljesen elfoglalják Magyarországot és Galíciát (melléklet-10).

Be kell  tiltani  a fajirtásra felbiztatási előírásokat és az azok alapján működő hitgyülekezeteket és egyéb
szervezeteket! Amíg ez nem valósul meg, be kell tiltani az ukrán-orosz és izraeli zsidók cégei itt működését,
alkalmazottaik, valamint az egyéb ukrán-orosz és izraeli zsidók Magyarországon vízum nélkül tartózkodását,
termőföldterület- és egyéb ingatlanvásárlását, és az itt szült gyerekeik magyar állampolgárnak elismerését is!

A felsorolt mellékletek a www.tejfalussy.com honlap MEHNAM rovatából is letölthetők lesznek!

Magyarország, 2018. október 11.

Megbízás nélkül közérdekű kárelhárító ügyvivőként, mind akadémiai és néhai Dr. Kovács Pál által megbízott
országgyűlési méréstudományi szakértő is, jogos védelemként előterjeszti, hazai és nemzetközi relációban is:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő feltaláló kutató (1-
420415-0215, an.: Bartha Edit), Cím: 1036 Bp. Lajos u. 115. III. 18. Website: www.tejfalussy.com, E-mail:  
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, Tel.: +36 1 250 6064, +36 20 218 1408

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejfalussy.com/
http://www.rewoland.com/wp-content/uploads/2014/07/MVM-2014-julius.pdf
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A mérgező kálium Nobel díjasok által (1950 előtt!) bemért fajirtó hatásai:

NOBEL-DÍJAS  KUTATÓK  MÉRÉSEI  IS  BIZONYÍTJÁK,  HOGY  SZÁMOS  BETEGSÉG
NAGYSÁGRENDI  MEGSZAPORODÁSÁNAK  A  HAGYOMÁNYOS  („FIZIOLÓGIÁS”)
SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA

A MEDICINA Orvosi  Könyvkiadó  (Budapest,  1976)  „Technika  a  biológiában  8”  c.  kiadványában,  „A
biológia aktuális  problémái” főcím alatt  található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet.  Aki írta,  az
akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall,
Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és
biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció
mérési  eredményeire  is  hivatkozik.  (Az  alábbiakban  zárójelben  jelzem,  hogy  a  könyvből  itt  idézett
megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT,
HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS  KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK
MELLÉKVESEKÉRGE HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK
VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK
SZERINT  A  NÁTRIUMHIÁNYOS  VAGY  KÁLIUMDÚS  DIÉTÁN  TARTOTT  ÁLLATOKON
(PATKÁNYOKON)  ÉS  EMBEREKEN  IS  MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS  KÖVETKEZIK  BE,
MIKÖZBEN  A  SZERVEZET  ELETROLIT-  HÁZTARTÁSÁNAK  EGYRE  SÚLYOSABB  ZAVARAI
TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például konkrétan  a 
következők: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki.
(167)

3./  A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a 
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart,  
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./  Idővel nátrium-hiány jön létre (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a  nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)
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14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
 

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy  kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést,  renintermelő vesedaganatok 
jönnek létre. (169)  

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza
(„pszeudohermafroditizmus”):

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlődési  zavarait,  pl.  szeméremajkak  összenövését,   klitorisz-
megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang,  a 
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés 
gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- növekedést, 
hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

Közismert,  hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két
legfőbb  okot  részint  elhallgatják,  részint  ellenkező  hatásúnak  tüntetik  fel.  Az  élettani  optimum szerinti
(fiziológiás mértékű) sópótlást, a vérszérum elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést
„elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és
a  fiziológiás  infúziós  Ringer  oldat  azonos  nátrium  és  kálium  aránya  igazolja,  de  az  is,  hogy  kálium
túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívműködés! 

Tejfalussy  András  kiegészítő  megjegyzése:  A  fenti  idézett  dokumentumok  közzé  vannak  téve  a
HIHETŐMAGAZIN,  www.aquanet.fw.hu honlapomon!  Például  lásd:  1.,  58.,  101.  és  102.  email
könyveimet,  a  8.,  10.  és  61Videót,   a  nemzetközi  szabadalmaimat  és  azok  alapján  végzett  méréseket
ismertető GTS-Antirandom rovatban, valamint az magyar lakosság okulására közzétett – az állami szervek
által törvénysértő módszerekkel akadályozott kárelhárítási intézkedéseimet a MEHNAM rovatban!

http://www.aquanet.fw.hu/
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Tejfalussy András megjegyzése: Ezután a belügyminiszter hamis titkos levelére alapozva ügyészek és egy
bíró megszervezték, hogy a rendőrök törjenek be az társasági irodámba. 1997. szeptember 10-én hajnalban a
rendőrök ott, majd a rendőrségen agyrázkódásosra rugdostak, vertek. Utána véresre bilincselve „gondnokság
alá  helyezési”  tárgyalásra  hurcoltak a  Váci  Városi  Bíróságra.  Az okirat  hamisításban közreműködő bíró
elmeorvoshoz  akart  továbbküldeni,  hogy  cselekvőképesség  korlátozó  gondnokság  alá  helyezhessen,  de
belebuktattam az okirat-hamisításaiba. Az ezzel kapcsolatos közérdekű bejelentést Göncz Árpád köztársasági
elnök elutasította. Azzal, hogy készíttetett a jogászával, dr. Éliás Sárával egy hamis iratot, amit az utódai
máig  is  érvényben  tartanak  (X-398/98.).  Az  irattal  azt  hazudták,  semmibe  véve  a  folyamatos
választójogomat!,  hogy  a  rendszerváltás  előtt  gondnokság  alá  helyeztek.  Azóta  ezzel  a  hamis  irattal  is
akadályozzák a  kálisóval fajirtás elleni, szakértőként kezdeményezett büntető- és polgári peres eljárásaimat!
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Melléklet-10:



feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:"dr. Mecsi Diána" <kabinetfonok@mkab.hu>

másolatot kap:

"Dr. Bitskey Botond" <tajekoztatas@mkab.hu>;
Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>;
obh@obh.birosag.hu;
Elnok@kuria.birosag.hu;
MVSZ Patrubányi MIklós <elnok@mvsz.hu>;
MSz Elnökség <msz.elnokseg@gmail.com>;
Éger István MOK-elnök <mok@mok.hu>

titkos másolat:. . . 
dátum:2018. okt. 11. 17:31

tárgy:
Re: FAJIRTÓ TÖRVÉNYHOZÓK ELLENI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ 
ALKOTMÁNYBÍRÁINKHOZ
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