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Tisztelt Alkotmánybíróság!

Kérem, hogy gyorsított eljárásban állapítsák meg, hogy a Népegészségügyi 1997. évi CLIV. törvény II. Fejezet 35-40.
§-ai teljes semmibevétele a hazai állami szervek (és az EU) részéről az alábbi 1-3. pontban felsorolt biológiai tények
eltitkolása és a magyar embereknek az ezek ellenkezőjét bebeszélés, és indítsanak büntetőeljárást a törvénysértők ellen.

1. 1950-ben Nobel díjat kaptak azok a biológusok, akik biológiai hatás mérésekkel bebizonyították a kálium túladagoló
és  vagy nátrium hiányos  étkezésre  kényszerítés  keringésrontó,  vese,  ideg-,  szívmérgező,  magas  vérnyomás  okozó,
izomgyengítő, daganat előidéző, nemi jelleg torzító, ivartalanító, vagyis fajirtó hatását a patkányoknál és embereknél is!

2.  Egészségvédő, egészségjavító hatású az átpárolt  (desztillált)  ivóvíz,  ha mellé tiszta  konyhasót is  fogyasztanak a
gyógyító Ringer,  Salsol  és  Salsola infúziós oldatoknál alkalmazott  dózisaránnyal.  Ezek a napi  3 liter víz mellé  27
gramm tiszta nátrium-klorid konyhasót juttatnak be! A Ringer káliumot is bejuttat, de (a 3 literével) csak 0,36 grammot!

3. A infúzióval vagy szájon át 1 órán belül vízoldott állapotban bejuttatott  0,8-1,6 gramm (20-40 mval) kálium már
veszélyes méreg (hyperkalaemia okozó hatású). 24 óra alatt a 11 gramm (280 mval) a veszélyes méreg (hyperkalaemia
okozó hatású). Az ennél nagyobb kálium mennyiségek és/vagy azok gyorsabb (akárhogy) vérbejuttatása életveszélyes
szívműködési zavart idézhet elő.

Az állami szervek évtizedek óta híresztelik, hogy életveszélyesen mérgez a desztilált ivóvíz, és magas vérnyomás okozó
és ezáltal életrövidítő hatású a napi 5 gramm konyhasónál többet pótlás, és közben felbiztatják a magyar embereket a
naponta  4,7  grammnál  több  kálium  akármilyen  gyors,  akármilyen  megoszlású  étkezési  pótlására.  Tűrhetetlen
diszkrimináció, hogy a zsidóknak a mai napig is azt tanítja a Talmud, a vallásos zsidók mindennapjait szabályozó
törvénykönyv, hogy általános gyógyhatású a tiszta desztillált ivóvíz (például esővíz), megfelelően jól sózott kenyérrel
konyhasópótlás mellett (Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap), ill. az Ószövetség, hogy csak nekik jár
ilyen ivóvíz és ilyen kenyér, amelyik gyógyító, élethosszabbító és meddőség ellen is védő hatású (2 Mózes 23/20-33)!

A kálium túladagoló és konyhasóhiányos étkezésre és nem tiszta ivóvíz fogyasztásra kényszerítés módszerével havonta
több magyar embert gyilkolnak meg a magyar állami szervek, az azokba vezetőként beépült terroristák, mint ahány
embert az ún.”iszlám terroristák” eddig összesen a világon. Az ilyen állam gyilkos állam, nem „alkotmányos jogállam”!

Közben  az  Országgyűlés  anélkül,  hogy  erre  népszavazás  feljogosította  volna,  megengedte,  hogy  a  nem  magyar
származású  zsidók Izraelből  és  Ukrajnából  „liberalizáltan”  ide jöhessenek,  itt  éljenek,  és  ezzel  azt  is,  hogy az  itt
született gyerekeik tulajdonává tegyék az innen kiűzött, a fenti módon kiirtott magyarok „elárvult” ingatlanait, vagyis
elfoglalják  Magyarországot!  Kálium túladagolással  ivartalanítással  kiirtják hazánkból  a  magyarokat,  hogy a zsidók
elfoglalhassák Magyarországot! Az ügy népirtással kombinált kormányszintű hazaárulás, ami teljes egészében sérti a
fentieket tiltó korábbi Alkotmány helyett ma használt „Alaptörvény” számos pontját is, vagyis azt teljes egészében is!

Önök rendszeresen válasz nélkül hagyják a fenti ügyekben benyújtott beadványaimat, holott az ügyet Országgyűlés által
megbízott szakértőként hivatalból vizsgáltam ki. Azért, mert a kálium túladagolással népirtó/fajirtó minisztériumok az
ügyészekkel  elintézék,  hogy Göncz  Árpád  köztársasági  elnök  írt  egy  választ,  ami  „gondnokság  alá  helyezettnek”
hazudott (!), s ezt az X-398/1998. köztársasági elnöki hivatali iktatószámú hamis iratot azóta is lobogtathatják ellenem?
Az utódai, Áder János is érvényben tartják, annak ellenére, hogy a folyamatos választójogom is bizonyítja a hamisságát!

A hivatkozott többi bizonyítékot is közzétettem a HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com honlapon (MEHNAM 831-
863 és Videó 10.)!

Melléklet: „Nepegeszsegugyi-1977.evi-CLIV.torveny-171029”.
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Tisztelt Címzett!

Levelének feldolgozása megkezdődött.
Ha arra érdemi válasz születik, azt az
Ön által megadott e-mail címre fogjuk küldeni.
Addig szíves türelmét kérjük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a sértő, gyalázkodó, értelmezhetetlen,
valamint korábban már írásban megválaszolt beadvány esetében új elemet nem
tartalmazó levelekre nem tudunk válaszolni.

Dear Sender!

We kindly inform you that the processing of your inquiry has begun, and you
will get a reply by e-mail soon.
Please, take into consideration that we can not reply neither to enquiries
that contain offensive, uninterpretable or abusive elements, nor to those
letters 
that had been already replied via e-mail or postal mail.

Az üzenet szövege / Message:

a.) Terrorizmus elhárító közérdekű alkotmányjogi bejelentés. (Azonosító:
alkotmanyjogi-eljaras-171030)

b.) Nepegeszsegugyi-1997.evi-CLIV.torveny-171030 -
alkotmanyjogi-eljaras-171030.pdf -
Nepegeszsegugyi-1997.evi-CLIV.torveny-171029.doc
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