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Kedves Levélíró és Ismerősei!

Minden alkalmat, kapcsolatot fel kell  használni arra, hogy a magyarok mindegyike megtudja, hogy aljas 
népirtás a tiszta desztillált ivóvizet „vízmérgezés” okozónak hazudás, és a Stop Só program, amivel legalább 
napi  4,7  gramm  kálium  fogyasztásra  és  legfeljebb  2  gramm  nátrium  pótlásra  kényszerítenek  minket,  
miközben a zsidók tiszta desztillált vízzel és tiszta konyhasóval sózott kenyérrel gyógyíthatják saját magukat  
(Talmud, Taanith 10 a. lap és baba kamma 93 b. lap). A Stop Só program szerinti változtatás teljes mértékben  
ütközik  az  emberi  testnedvek  élettanilag  optimális  nátrium,  kálium,  klór,  víz  arányaival  és  végzetesen 
elrontja  azokat,  ami  által  betegségeket,  meddőséget  életrövidülést,  érzelemmentesedést,  vagyis 
védekezésképtelenséget, fajkihalást okoz. E változtatás hatásait 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók állat- és  
emberkísérletei  bizonyítják,  de  ezek  mérési  eredményeit  semmibeveszik,  meghamisítják,  elhitetik  az 
ellenkezőjét. Holott minden orvos és gyógyszerész tudja, tanulta, hogy a 100 évnél régebb óta gyógyításra 
használt fiziológiás infúziós Ringer oldatban a víz és konyhasó 110, a nátrium és kálium 30 dózisarányú, s 
ma is ezek a dózis-arányok optimálisak, nem csak az infúziónál, étkezésnél is. (Ha egészségesebb lenne a  
parajdi stb. sók, a szentkirályi ásványvíz, vagy a csapvíz használata, akkor már régóta ezekből készíthetnék a  
Ringer oldatot,  s  nem a teljesen tiszta desztillált  vízből  és a teljesen tiszta NaCl konyhasóból!)  Valakik  
tömegsírban szeretnének egyesíteni minket! Aki a Stop Só program (és tiszta víz ivás akadályozás)  fajirtási  
módszerek és ezek ellen lehetséges védekezés elhallgatásával tájékoztat másokat a környezeti, egészségügyi,  
pszichikai stb. egyéb veszélyekről, a lényegről tereli el a figyelmet, a fajirtásról. Nem azt mondom, hogy 
egyéb problémákkal nem szabad foglalkozni. Azt állítom, hogy súlyos hiba, végzetes bűn a fajirtás, népirtás 
elhárítása helyett más problémákkal elsőbbséggel foglalkozni. A problémák helyes rangsorolásához lásd a 
mellékletben ismertetett keresztkikérdezéses módszert. Részletesebben lásd a  www.tejfalussy.com és azon 
belüli előző tudományos honlapokon közzétett méréstani dokumentumokat, Email könyveket, MEHNAM-
információkat és Videókat! 

Melléklet: aplacrosssoftwaretervkesziteshezalkalmazasa140810expcho1a

A fenti ügyet nem ismerő magyarok felvilágosításban segítésre az alábbi címemen tudnak jelentkezni: 

JELEN KÖZÉRDEKŰ ÉSZREVÉTEL LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: Magyarország, 2014. szeptember 12.,  
FELELŐS ELŐTERJESZTŐJE: Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc(személyi száma: 1-420415-0215,  
édesanyja  neve:  Bartha  Edit)  okl.  vill.  mérnök  feltaláló,  aki  a  kutatásautomatizáló  méréstudományi  
találmányai alapját képező GTS-Antirandom hullámkoordinátás méréseket tervező, vezérlő és input-output  
tolerancia-kapcsolataikat megjelenítő software-bázisára és mérő létesítmény terveire és ezeket alkalmazó  
nagyszámú,  nemzetközileg  sikeresen  szabadalmaztatott  sokváltozós  hatás-ellenőrző-mérési  és  hatás-
optimalizáló   eljárásaira  és  a  zavarszűrési  módszereire  és  ezek  széleskörű  alkalmazási  eredményeire  
alapozva,  az  AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság  
Ellenőrző Központja gmk v.a. (Hungary 1036 Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi Cégbíróság által kijelölt  
végelszámolójaként,  s  a  Területfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Minisztérium  és  Magyar  Országgyűlés  
korábbi  megbízottjaként,  valamint  TUDOMÁNYOS  RENDŐRSÉG  PJT és  „Segíts,  hogy  Téged  is  
Segítsenek Mozgalom” alapítóként, s mint magánszemély is, PTK szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási  
ügyvitelt”  folytat  a  magyarok  jogos  védelmeként.  Honlapja(i):  www.tejfalussy.com,  levélcíme:  Hungary  
2621 Verőce, Lugosi u. 71., E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27  
380 665, Mobil: +36 20 2181408.
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