
A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal (NÉBIH) vezetőségéhez és egyéb címzettekhez

KÖZÉRDEKŰ JAVASLAT az élelmiszerekben lévő káliummennyiség és az étkezési kálium-
bevitel még nem veszélyes gyorsasága és  -ütemezése minden élelmiszerre kötelező ráíratására

Legyen kötelező ráírni a káliumtartalmat és a veszélytelen adagolás módját is az élelmiszerekre, azt,
hogy „Az intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata” (Medicina Könyvkiadó – Budapest, 1977,
191-193. oldal) szerint az 1 órán belül 0,8 vagy 1,6 grammnál több, 24 óra alatt az összesen 11
grammnál több kálium vérbe jutása veszélyezteti  súlyosan a szívműködést (lásd melléklet-1), s
hogy  felnőttnél is, „A Belgyógyászat alapvonalai 2” tankönyv szerint, a szájon át 24 óra alatt alatt
bejutó 2,2 vagy 3,6 grammnál több kálium EKG-t torzítva rontja a szívműködést (lásd melléklet-2).

Az Országos Élelmezési és Táplálkozás Tudományi Intézet (OÉTI) által végeztetett hatásvizsgáló
klinikai kísérletek során, amikor 2 gramm kálisóval 0,88 gramm káliumot ittak meg fél liter vízben
feloldva, a tíz előtte egészséges felnőtt emberből több mint öt órán keresztül mind a tíznek a felére
csökkent a vizeletkiválasztása. A kétszeresétől, 1,76 gramm káliumtól pedig 1 órán át mindegyikük
vérszérumában túlnőtt a megengedetten a káliumtartalom, s ez a veseműködést és a szívműködést is
rontotta. Az MTA elnöki titkársági mérés felülvizsgálatunk is ezt állapította meg (lásd melléklet-3)!

Amerikai  dietetikai  szakirodalom szerint  egy felnőtt  véréből  csak  0,2  vagy 0,4  gramm kálium
veszik el naponta. Vagyis nyilvánvaló orvosi műhiba a szívműködését rontó kálium túladagolással
csökkenteni a vérnyomását vagy a „káliumhiány megelőzése ürügyén” kálium tablettákkal etetni,
miközben egyetlen banánban is kb. 0,5 gramm a kálium. (Recommended Dietary Allowances 10th,
Edition NATIONAL ACADEMY PRESS Washington D.C. 1989., lásd melléklet-4).

1950-ban Nobel díjat kapott három kutató, akik patkányokon és embereken végzett dózis variációs
kísérletek hatásvizsgálati adataival bebizonyították, hogy vese-, ideg-, és szívmérgező, daganatkeltő
és ivartalanító hatású a kálium túladagolás (vagy hiányos konyhasópótlás). A Medicina Könyvkiadó
1976-ban közzétette az eredményeiket a „Technika a biológiában 8, A biológia aktuális problémái,
A mellékvesekéreg biológiája” 45 oldalas publikációban, 62 tudományos publikációra hivatkozva,
pl. a Magyar Tudományos Akadémia egyik korábbi elnöke is szerepel a listában. (lásd melléklet-5). 

Tudatos a népirtás, hogy a biológiai tények és a hatásmérési bizonyítékok ellenére napi legalább
4,7 gramm kálium akármilyen ütemben elfogyasztására és legfeljebb  2 gramm nátrium pótlására
késztetik a magyarokat, a közzétett bizonyítékait lásd: www.tejfalussy.com és  www.aquanet.fw.hu !

Fentiek figyelmen kívül hagyása életveszély-, közveszély okozási tudatos bűncselekmény (Btk.), a
veszélyeztető hatásokról lásd a Budapesti Műszaki Egyetemen készült emlékeztetőt is (melléklet 6).

Budapest, 2016. szeptember 19.

   Jogos Védelemként (Btk.) és megbízás nélküli közérdekű kárelhárításként (Ptk.), nyilvános
feljelentőiratként is közzéteszi:  (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (1-
420415-0215,  an.:  Bartha  Edit),  mint  korábban  megbízott  országgyűlési  és  önkormányzati
hatásmérés  tudományi  szakértő  oknyomozó.  Magyarország 2621  Verőce,  Lugosi  u.  71.,
www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 2181408  
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Melléklet-1
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Hyperkalaemia=káliummérgezés (amikor a kálium 5 mval/liternél több a vérszérumban).
Átszámítás: 20 mval = 0,8 gramm, 40 mval=1,8 gramm, 280 mval=11 gramm (a káliumnál).
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Melléklet-2

Átszámításhoz: 5 gramm káliumkloridban 2,2 gramm, 8 grammban 3,6 gramm kálium van!
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Melléklet-3.
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Melléklet-4.
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Melléklet-5.

A kálium étkezési túladagolására felbiztatással, rákényszerítéssel előidézett főbb 
betegségek listája az 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók konkrét hatásvizsgáló 
méréseiből:
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Melléklet-6.
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FÜGGELÉK

További intézkedéseim a kálium túladagolással magyarkirtás jogi eszközökkel megfékezésére:

1. Közzétettem, hogy a magyar lakosság létszáma a káliumműtrágyákkal és étkezési sóként
használt  kálisóval  növelt  káliumtartalmú élelmiszerekkel  mérgezése,  a  kálium túladagolás
mérgező hatásai előlünk „államilag eltitkolása” óta megengedhetetlen mértékben fogyatkozik:

2.  Segítettem abban,  hogy a magyar lakosság a sókitermelőtől  független  hazai  akkreditált
gyógyszerlaboratóriumban méréssel ellenőrzött biztosan kálisómentes tiszta NaCl konyhasót
szerezhessen be, miután az állami gyógyszerfelügyelet betiltotta, hogy a gyógyszertárakban is
lehessen vásárolni. A biztonságos étkezési sót a www.tisztaso.hu honlapon lehet megrendelni.

3. Lebuktattam egy Nyírtassi céget, ami olyan sót árult, hogy a csomag egyik végét kibonva
tiszta kálisó, a másikat kibontva tiszta konyhasó volt benne, ami véletlenítette a népmérgezést.

4.  Miután a Nemzeti  Élelmiszer-biztonsági Hivatal  a fenti  bejelentésemre indult vizsgálata
idején közölte, hogy nincs jogköre arra, hogy megszegje az Európai Uniós előírást, ami szerint
csak azt  szabad ráírni  a  káliummal kapcsolatban az  élelmiszerekre,  hogy a kálium hiány
veszélyes és hogy a túl sok konyhasó ártalmas, és – tudtommal - mai napig sem támadta meg
ezt a népirtásfedező hamis szabályt, az alábbi, további intézkedéseket is szükségesnek tartom:

15. oldal

www.tejfalussy.com

http://www.tisztaso.hu/


Tiltsa be az Alkotmánybíróság a keresztényirtó terrorizmusra feljogosító törvényeket

       1.     2.
Kimondom:  FAJIRTÓ  ZSIDÓ  TERRORIZMUS  az  étkezési
diszkrimináció,  amit  „Nemzeti  Stop  Só  Program,  Chipsadó,
Menzareform”-nak neveztek el, és ami a 2 Mózes 23/20-33. és 5
Mózes 7/1-26. szerinti, a betelepülő zsidók számával arányos,
tudatos, szervezett népirtás. Teljesen bizonyítva van. Hazaáruló
kormányok az EU és USA bevált sózás csökkentési gyakorlatára
hivatkozva alkalmazzák ellenünk.  Mi másért  irthatnak minket
ezekkel  az  óhéber  módszerekkel,  az  álkeresztény papok
egyetértésével,  hacsak  nem  azért,  hogy  megvalósíthassák  az
Izraelita Szövetség minket teljesen leigázásra, innen eltüntetésre
felbiztató, idemellékelt 100 éves „zsidó migrációs tervét”?
  A vallásos  zsidók tevékenységeit,  mindennapjait  szabályozó
törvények az  Ószövetség és  a  Talmud ma is  arra  kötelezik a
zsidókat, hogy kíméletlenül irtsák ki, mint bálványimádókat, a
„Jézus  után  tévelygőket”.  Szennyezett,  fertőzött  ivóvízzel
(Taanith 10 a. lap) és konyhasóhiányos kenyérrel (Baba kamma
93 b.  lap)  és  mérgekkel.  Utóbbi  célokra  szolgál  az  „étkezési
sóként”  bebeszélt  vese-,  ideg-  és  szívmérgező,  rákbetegség
okozó,  ivartalanító  patkányméreg  kálisó.  Darazsak  mérgét  is
alkalmazzák.  Újabban  fertőző  vírusokat  (pl.  madárinfluenza
vírust  stb.)  terjesztő  madarakat  és  egyéb  állatokat  is
bevethetnek.  Mialatt  ezekkel  gyilkolnak,  maguk  a  vallásos
zsidók  tiszta  desztillált  vizet  ihatnak  és  tiszta  konyhasóval
erősen  sózhatnak,  de  előlünk  gondosan  titkolniuk  kell,  hogy
általános gyógyhatású a tiszta esővíz (vagyis a tiszta desztillált
víz), ha mellette az ételekkel optimális mennyiségben, vízpótlás
arányosan, tiszta NaCl konyhasóval erőteljesen sózunk. A hazai
hamis élelmiszertörvény megengedi a mérgező kálisóval sózást!

3.
A www.tejfalussy.com (és azon belül a korábbi www.aquanet.fw.hu) honlapon közzétett bizonyítékok igazolják, hogy
a  Magyar Tudományos Akadémia és Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi  Szolgálat  szakártói mérgezőnek
híresztelték el a desztillált víz ivást. Azt is elhíresztelték, hogy életrövidítő hatású a napi 5 grammnál több konyhasót (az
abban lévő 2 grammnál több nátriumot) fogyasztás, és azt is, hogy legalább napi 4,7 gramm káliumot kell étkezéssel
pótolni. Pedig tudják, hogy 1 órán belül a vérbe juttatva már 1 vagy 2 gramm kálium is veszedelmesen mérgező! Azt is
tudják,  hogy minden  egy liter  víz  mellé  9  gramm  konyhasó  és  0,12 gramm  kálium pótlás  optimális,  mert  ez  a
nátrium/kálium dózisarány felel meg az egészséges ember vérszéruma Na/K=30 nátrium/kálium arányának! 24 órára
egy felnőtt tényleges káliumigénye csak 0,2 -től 0,4 gramm!!! Ennyit pótolnak a fiziológiás infúziós Ringer oldattal
is. Ha igaz lenne, hogy egészségkárosító a tiszta desztillált víz és a napi 5 grammnál több konyhasó, akkor nem
csak desztillált víz lenne a SALSOL és SALSOLA infúziókban, és minden egyes literében 9 gramm konyhasó. 27
gramm konyhasót is bejuttatnak napi 3 liter ilyen infúzióval a vérbe! 1950-ben Nobel díjat kapott három kutató,
akik a nátrium- és kálium dózis variációs konkrét hatás vizsgáló mérésekkel kétséget kizáróan bebizonyították,
hogy  a  patkányoknál  és  embereknél  is  életrövidítő  és  ivartalanító,  vagyis  fajirtó  hatású  az  étkezési
káliumtúladagolás és konyhasópótlás csökkentés. Hazánkban sikerült a könyvet 7000 példányban úgy kiadni, hogy a
magyar orvosok többsége még csak nem is  hallott  róla!  A könyv címe:  Technika a biológiában 8.,  A vonatkozó
fejezetének  címe:  A mellékvesekéreg  biológiája  (Bp.  1976  Medicina).  A Nobel  díjasok  mérési  eredményeit  62
tudományos publikációra hivatkozva adták ki. A listában szerepel egy korábbi MTA elnök, vagyis tudják mit tesznek!
Ezek   egyértelmű bizonyítékok arra, hogy a káliumtúladagolásra és sózáscsökkentésre felbiztatással tudatosan
betegítik, életrövidítik, ivartalanítják a magyar lakosságból azokat, akik nem kóser étkezésű zsidók vagy egyéb
okból nem tudhatják a fentieket, vagy ha mégis tudják, akkor se tudnak védekezni, mert nincs elegendő pénzük! 

   Budapesten, 2016. szeptember 18-án.   

   Jogos Védelemként (Btk.) és megbízás nélküli közérdekű kárelhárításként (Ptk.), nyilvános feljelentőiratként is
közzéteszi:  (nemes Sydo)  Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), mint
korábban megbízott országgyűlési és önkormányzati hatásmérés tudományi szakértő oknyomozó. Magyarország 2621
Verőce, Lugosi u. 71., www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 2181408 

(Iratjel: terrorelharitasalkotmanybirosagutjan160918j)
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Itéltesse el az ügyészség a keresztényirtó zsidó terrorizmusra lehetőségeket biztosítókat
       1.     2.

Kimondom:  FAJIRTÓ  ZSIDÓ  TERRORIZMUS  az  étkezési
diszkrimináció,  amit  „Nemzeti  Stop  Só  Program,  Chipsadó,
Menzareform”-nak neveztek el, és ami a 2 Mózes 23/20-33. és 5
Mózes 7/1-26. szerinti, a betelepülő zsidók számával arányos,
tudatos, szervezett népirtás. Teljesen bizonyítva van. Hazaáruló
kormányok az EU és USA bevált sózás csökkentési gyakorlatára
hivatkozva alkalmazzák ellenünk.  Mi másért  irthatnak minket
ezekkel  az  óhéber  módszerekkel,  az  álkeresztény papok
egyetértésével,  hacsak  nem  azért,  hogy  megvalósíthassák  az
Izraelita Szövetség minket teljesen leigázásra, innen eltüntetésre
felbiztató, idemellékelt 100 éves „zsidó migrációs tervét”?
  A vallásos  zsidók tevékenységeit,  mindennapjait  szabályozó
törvények az  Ószövetség és  a  Talmud ma is  arra  kötelezik a
zsidókat, hogy kíméletlenül irtsák ki, mint bálványimádókat, a
„Jézus  után  tévelygőket”.  Szennyezett,  fertőzött  ivóvízzel
(Taanith 10 a. lap) és konyhasóhiányos kenyérrel (Baba kamma
93 b.  lap)  és  mérgekkel.  Utóbbi  célokra  szolgál  az  „étkezési
sóként”  bebeszélt  vese-,  ideg-  és  szívmérgező,  rákbetegség
okozó,  ivartalanító  patkányméreg  kálisó.  Darazsak  mérgét  is
alkalmazzák.  Újabban  fertőző  vírusokat  (pl.  madárinfluenza
vírust  stb.)  terjesztő  madarakat  és  egyéb  állatokat  is
bevethetnek.  Mialatt  ezekkel  gyilkolnak,  maguk  a  vallásos
zsidók  tiszta  desztillált  vizet  ihatnak  és  tiszta  konyhasóval
erősen  sózhatnak,  de  előlünk  gondosan  titkolniuk  kell,  hogy
általános gyógyhatású a tiszta esővíz (vagyis a tiszta desztillált
víz), ha mellette az ételekkel optimális mennyiségben, vízpótlás
arányosan, tiszta NaCl konyhasóval erőteljesen sózunk. A hazai
hamis élelmiszertörvény megengedi a mérgező kálisóval sózást!

3.
A www.tejfalussy.com (és azon belül a korábbi www.aquanet.fw.hu) honlapon közzétett bizonyítékok igazolják, hogy
a  Magyar Tudományos Akadémia és Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi  Szolgálat  szakártói mérgezőnek
híresztelték el a desztillált víz ivást. Azt is elhíresztelték, hogy életrövidítő hatású a napi 5 grammnál több konyhasót (az
abban lévő 2 grammnál több nátriumot) fogyasztás, és azt is, hogy legalább napi 4,7 gramm káliumot kell étkezéssel
pótolni. Pedig tudják, hogy 1 órán belül a vérbe juttatva már 1 vagy 2 gramm kálium is veszedelmesen mérgező! Azt is
tudják,  hogy minden  egy liter  víz  mellé  9  gramm  konyhasó  és  0,12 gramm  kálium pótlás  optimális,  mert  ez  a
nátrium/kálium dózisarány felel meg az egészséges ember vérszéruma Na/K=30 nátrium/kálium arányának! 24 órára
egy felnőtt tényleges káliumigénye csak 0,2 -től 0,4 gramm!!! Ennyit pótolnak a fiziológiás infúziós Ringer oldattal
is. Ha igaz lenne, hogy egészségkárosító a tiszta desztillált víz és a napi 5 grammnál több konyhasó, akkor nem
csak desztillált víz lenne a SALSOL és SALSOLA infúziókban, és minden egyes literében 9 gramm konyhasó. 27
gramm konyhasót is bejuttatnak napi 3 liter ilyen infúzióval a vérbe! 1950-ben Nobel díjat kapott három kutató,
akik a nátrium- és kálium dózis variációs konkrét hatás vizsgáló mérésekkel kétséget kizáróan bebizonyították,
hogy  a  patkányoknál  és  embereknél  is  életrövidítő  és  ivartalanító,  vagyis  fajirtó  hatású  az  étkezési
káliumtúladagolás és konyhasópótlás csökkentés. Hazánkban sikerült a könyvet 7000 példányban úgy kiadni, hogy a
magyar orvosok többsége még csak nem is  hallott  róla!  A könyv címe:  Technika a biológiában 8.,  A vonatkozó
fejezetének  címe:  A mellékvesekéreg  biológiája  (Bp.  1976  Medicina).  A Nobel  díjasok  mérési  eredményeit  62
tudományos publikációra hivatkozva adták ki. A listában szerepel egy korábbi MTA elnök, vagyis tudják mit tesznek!
Ezek   egyértelmű bizonyítékok arra, hogy a káliumtúladagolásra és sózáscsökkentésre felbiztatással tudatosan
betegítik, életrövidítik, ivartalanítják a magyar lakosságból azokat, akik nem kóser étkezésű zsidók vagy egyéb
okból nem tudhatják a fentieket, vagy ha mégis tudják, akkor se tudnak védekezni, mert nincs elegendő pénzük! 

   Budapesten, 2016. szeptember 18-án.   

   Jogos Védelemként (Btk.) és megbízás nélküli közérdekű kárelhárításként (Ptk.), nyilvános feljelentőiratként is
közzéteszi:  (nemes Sydo)  Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), mint
korábban megbízott országgyűlési és önkormányzati hatásmérés tudományi szakértő oknyomozó. Magyarország 2621
Verőce, Lugosi u. 71., www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 2181408 

(Iratjel: terrorelharitaugyeszsegutjan160919)
17 .oldal

www.tejfalussy.com

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
http://www.aquanet.fw.hu/
http://www.tejfalussy.com/


Tiltsa be a bíróság a zsidókat a keresztények elleni terrorizmusra felbiztató előírásokat

       1.     2.
Kimondom:  FAJIRTÓ  ZSIDÓ  TERRORIZMUS  az  étkezési
diszkrimináció,  amit  „Nemzeti  Stop  Só  Program,  Chipsadó,
Menzareform”-nak neveztek el, és ami a 2 Mózes 23/20-33. és 5
Mózes 7/1-26. szerinti, a betelepülő zsidók számával arányos,
tudatos, szervezett népirtás. Teljesen bizonyítva van. Hazaáruló
kormányok az EU és USA bevált sózás csökkentési gyakorlatára
hivatkozva alkalmazzák ellenünk.  Mi másért  irthatnak minket
ezekkel  az  óhéber  módszerekkel,  az  álkeresztény papok
egyetértésével,  hacsak  nem  azért,  hogy  megvalósíthassák  az
Izraelita Szövetség minket teljesen leigázásra, innen eltüntetésre
felbiztató, idemellékelt 100 éves „zsidó migrációs tervét”?
  A vallásos  zsidók tevékenységeit,  mindennapjait  szabályozó
törvények az  Ószövetség és  a  Talmud ma is  arra  kötelezik a
zsidókat, hogy kíméletlenül irtsák ki, mint bálványimádókat, a
„Jézus  után  tévelygőket”.  Szennyezett,  fertőzött  ivóvízzel
(Taanith 10 a. lap) és konyhasóhiányos kenyérrel (Baba kamma
93 b.  lap)  és  mérgekkel.  Utóbbi  célokra  szolgál  az  „étkezési
sóként”  bebeszélt  vese-,  ideg-  és  szívmérgező,  rákbetegség
okozó,  ivartalanító  patkányméreg  kálisó.  Darazsak  mérgét  is
alkalmazzák.  Újabban  fertőző  vírusokat  (pl.  madárinfluenza
vírust  stb.)  terjesztő  madarakat  és  egyéb  állatokat  is
bevethetnek.  Mialatt  ezekkel  gyilkolnak,  maguk  a  vallásos
zsidók  tiszta  desztillált  vizet  ihatnak  és  tiszta  konyhasóval
erősen  sózhatnak,  de  előlünk  gondosan  titkolniuk  kell,  hogy
általános gyógyhatású a tiszta esővíz (vagyis a tiszta desztillált
víz), ha mellette az ételekkel optimális mennyiségben, vízpótlás
arányosan, tiszta NaCl konyhasóval erőteljesen sózunk. A hazai
hamis élelmiszertörvény megengedi a mérgező kálisóval sózást!

3.
A www.tejfalussy.com (és azon belül a korábbi www.aquanet.fw.hu) honlapon közzétett bizonyítékok igazolják, hogy
a  Magyar Tudományos Akadémia és Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi  Szolgálat  szakártói mérgezőnek
híresztelték el a desztillált víz ivást. Azt is elhíresztelték, hogy életrövidítő hatású a napi 5 grammnál több konyhasót (az
abban lévő 2 grammnál több nátriumot) fogyasztás, és azt is, hogy legalább napi 4,7 gramm káliumot kell étkezéssel
pótolni. Pedig tudják, hogy 1 órán belül a vérbe juttatva már 1 vagy 2 gramm kálium is veszedelmesen mérgező! Azt is
tudják,  hogy minden  egy liter  víz  mellé  9  gramm  konyhasó  és  0,12 gramm  kálium pótlás  optimális,  mert  ez  a
nátrium/kálium dózisarány felel meg az egészséges ember vérszéruma Na/K=30 nátrium/kálium arányának! 24 órára
egy felnőtt tényleges káliumigénye csak 0,2 -től 0,4 gramm!!! Ennyit pótolnak a fiziológiás infúziós Ringer oldattal
is. Ha igaz lenne, hogy egészségkárosító a tiszta desztillált víz és a napi 5 grammnál több konyhasó, akkor nem
csak desztillált víz lenne a SALSOL és SALSOLA infúziókban, és minden egyes literében 9 gramm konyhasó. 27
gramm konyhasót is bejuttatnak napi 3 liter ilyen infúzióval a vérbe! 1950-ben Nobel díjat kapott három kutató,
akik a nátrium- és kálium dózis variációs konkrét hatás vizsgáló mérésekkel kétséget kizáróan bebizonyították,
hogy  a  patkányoknál  és  embereknél  is  életrövidítő  és  ivartalanító,  vagyis  fajirtó  hatású  az  étkezési
káliumtúladagolás és konyhasópótlás csökkentés. Hazánkban sikerült a könyvet 7000 példányban úgy kiadni, hogy a
magyar orvosok többsége még csak nem is  hallott  róla!  A könyv címe:  Technika a biológiában 8.,  A vonatkozó
fejezetének  címe:  A mellékvesekéreg  biológiája  (Bp.  1976  Medicina).  A Nobel  díjasok  mérési  eredményeit  62
tudományos publikációra hivatkozva adták ki. A listában szerepel egy korábbi MTA elnök, vagyis tudják mit tesznek!
Ezek   egyértelmű bizonyítékok arra, hogy a káliumtúladagolásra és sózáscsökkentésre felbiztatással tudatosan
betegítik, életrövidítik, ivartalanítják a magyar lakosságból azokat, akik nem kóser étkezésű zsidók vagy egyéb
okból nem tudhatják a fentieket, vagy ha mégis tudják, akkor se tudnak védekezni, mert nincs elegendő pénzük! 

   Budapesten, 2016. szeptember 18-án.   

   Jogos Védelemként (Btk.) és megbízás nélküli közérdekű kárelhárításként (Ptk.), nyilvános feljelentőiratként is
közzéteszi:  (nemes Sydo)  Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), mint
korábban megbízott országgyűlési és önkormányzati hatásmérés tudományi szakértő oknyomozó. Magyarország 2621
Verőce, Lugosi u. 71., www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 2181408 
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Követeljük, hogy helyeztesse hatályon kívül a zsidók fajirtási előírásait az ombudsman

       1.     2.
Kimondom:  FAJIRTÓ  ZSIDÓ  TERRORIZMUS  az  étkezési
diszkrimináció,  amit  „Nemzeti  Stop  Só  Program,  Chipsadó,
Menzareform”-nak neveztek el, és ami a 2 Mózes 23/20-33. és 5
Mózes 7/1-26. szerinti, a betelepülő zsidók számával arányos,
tudatos, szervezett népirtás. Teljesen bizonyítva van. Hazaáruló
kormányok az EU és USA bevált sózás csökkentési gyakorlatára
hivatkozva alkalmazzák ellenünk.  Mi másért  irthatnak minket
ezekkel  az  óhéber  módszerekkel,  az  álkeresztény papok
egyetértésével,  hacsak  nem  azért,  hogy  megvalósíthassák  az
Izraelita Szövetség minket teljesen leigázásra, innen eltüntetésre
felbiztató, idemellékelt 100 éves „zsidó migrációs tervét”?
  A vallásos  zsidók tevékenységeit,  mindennapjait  szabályozó
törvények az  Ószövetség és  a  Talmud ma is  arra  kötelezik a
zsidókat, hogy kíméletlenül irtsák ki, mint bálványimádókat, a
„Jézus  után  tévelygőket”.  Szennyezett,  fertőzött  ivóvízzel
(Taanith 10 a. lap) és konyhasóhiányos kenyérrel (Baba kamma
93 b.  lap)  és  mérgekkel.  Utóbbi  célokra  szolgál  az  „étkezési
sóként”  bebeszélt  vese-,  ideg-  és  szívmérgező,  rákbetegség
okozó,  ivartalanító  patkányméreg  kálisó.  Darazsak  mérgét  is
alkalmazzák.  Újabban  fertőző  vírusokat  (pl.  madárinfluenza
vírust  stb.)  terjesztő  madarakat  és  egyéb  állatokat  is
bevethetnek.  Mialatt  ezekkel  gyilkolnak,  maguk  a  vallásos
zsidók  tiszta  desztillált  vizet  ihatnak  és  tiszta  konyhasóval
erősen  sózhatnak,  de  előlünk  gondosan  titkolniuk  kell,  hogy
általános gyógyhatású a tiszta esővíz (vagyis a tiszta desztillált
víz), ha mellette az ételekkel optimális mennyiségben, vízpótlás
arányosan, tiszta NaCl konyhasóval erőteljesen sózunk. A hazai
hamis élelmiszertörvény megengedi a mérgező kálisóval sózást!

3.
A www.tejfalussy.com (és azon belül a korábbi www.aquanet.fw.hu) honlapon közzétett bizonyítékok igazolják, hogy
a  Magyar Tudományos Akadémia és Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi  Szolgálat  szakártói mérgezőnek
híresztelték el a desztillált víz ivást. Azt is elhíresztelték, hogy életrövidítő hatású a napi 5 grammnál több konyhasót (az
abban lévő 2 grammnál több nátriumot) fogyasztás, és azt is, hogy legalább napi 4,7 gramm káliumot kell étkezéssel
pótolni. Pedig tudják, hogy 1 órán belül a vérbe juttatva már 1 vagy 2 gramm kálium is veszedelmesen mérgező! Azt is
tudják,  hogy minden  egy liter  víz  mellé  9  gramm  konyhasó  és  0,12 gramm  kálium pótlás  optimális,  mert  ez  a
nátrium/kálium dózisarány felel meg az egészséges ember vérszéruma Na/K=30 nátrium/kálium arányának! 24 órára
egy felnőtt tényleges káliumigénye csak 0,2 -től 0,4 gramm!!! Ennyit pótolnak a fiziológiás infúziós Ringer oldattal
is. Ha igaz lenne, hogy egészségkárosító a tiszta desztillált víz és a napi 5 grammnál több konyhasó, akkor nem
csak desztillált víz lenne a SALSOL és SALSOLA infúziókban, és minden egyes literében 9 gramm konyhasó. 27
gramm konyhasót is bejuttatnak napi 3 liter ilyen infúzióval a vérbe! 1950-ben Nobel díjat kapott három kutató,
akik a nátrium- és kálium dózis variációs konkrét hatás vizsgáló mérésekkel kétséget kizáróan bebizonyították,
hogy  a  patkányoknál  és  embereknél  is  életrövidítő  és  ivartalanító,  vagyis  fajirtó  hatású  az  étkezési
káliumtúladagolás és konyhasópótlás csökkentés. Hazánkban sikerült a könyvet 7000 példányban úgy kiadni, hogy a
magyar orvosok többsége még csak nem is  hallott  róla!  A könyv címe:  Technika a biológiában 8.,  A vonatkozó
fejezetének  címe:  A mellékvesekéreg  biológiája  (Bp.  1976  Medicina).  A Nobel  díjasok  mérési  eredményeit  62
tudományos publikációra hivatkozva adták ki. A listában szerepel egy korábbi MTA elnök, vagyis tudják mit tesznek!
Ezek   egyértelmű bizonyítékok arra, hogy a káliumtúladagolásra és sózáscsökkentésre felbiztatással tudatosan
betegítik, életrövidítik, ivartalanítják a magyar lakosságból azokat, akik nem kóser étkezésű zsidók vagy egyéb
okból nem tudhatják a fentieket, vagy ha mégis tudják, akkor se tudnak védekezni, mert nincs elegendő pénzük! 

   Budapesten, 2016. szeptember 18-án.   

   Jogos Védelemként (Btk.) és megbízás nélküli közérdekű kárelhárításként (Ptk.), nyilvános feljelentőiratként is
közzéteszi:  (nemes Sydo)  Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), mint
korábban megbízott országgyűlési és önkormányzati hatásmérés tudományi szakértő oknyomozó. Magyarország 2621
Verőce, Lugosi u. 71., www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 2181408 

(Iratjel: terrorelharitas160917j)
19. oldal

www.tejfalussy.com

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
http://www.aquanet.fw.hu/
http://www.tejfalussy.com/


BIZONYÍTOTT FAJIRTÓ TERRORIZMUS A MAGYARORSZÁGI MENZAREFORM

 Kimondom,  hogy  FAJIRTÓ  TERRORIZMUS  a  hazai  étkezési  diszkrimináció,  amit  „Nemzeti  Stop  Só  Program,
Chipsadó, Menzareform”-nak neveznek, 2 Mózes 23/20-33. és 5 Mózes 7/1-26. szerinti, a betelepülő zsidók számával
arányos tudatosan szervezett népirtás. Teljesen bizonyítva van. A hazai közigazgatás az „EU és USA bevált sózás-
csökkentési gyakorlatára” hivatkozva alkalmazza ellenünk. Mi másért irtanak minket ezekkel az óhéber módszerekkel,
az álkeresztény papok egyetértésével, hacsak nem azért, hogy bérencként megvalósíthassák az Izraelita Szövetségnek a
zsidókat minket teljesen leigázásra, eltüntetésre felbiztató, 100 év óta érvényben lévő alábbi „zsidó migrációs tervét”?!
Szó szerint idézem az Alliance Israélitee zsidó migrációs tervét a HÍDFÕ Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street,
San Francisco, CA 94114, U.S.A.) „Országhódítók” című kiadványából, „Russischen Invaliden, 1910 dec. 30, 285.
szám. Ebben jelent meg az Alliance Israelitée felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen.
Taschenbuch, S. XII. fordítása szerint a következőket tartalmazta:

Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk,
mint  Galíciát  és  Magyarországot.  E  két  országnak  mindenképpen  a  miénknek  kell  lennie,  mert  számunkra  ott  a
legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen
birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy
mindent,  amit  ott  a  keresztények  birtokolnak,  teljesen  a  kezetekbe  vegyetek.  Ha erre  nem volna  elegendő  anyagi
eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk már is gyűjtéseket
rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi
területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ
tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek.”
  
Dokumentált  tény,  hogy a Magyar  Tudományos  Akadémia  és  az  Állami  Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi  Szolgálat
szakártói mérgezőnek híresztelték el a desztillált víz ivást. Azt is elhíresztelték, hogy életrövidítő hatású a naponta 5
grammnál több konyhasót (az abban lévő 2 grammnál több nátriumot) fogyasztás. Pedig tudják, hogy minden 1 liter víz
mellé 9 gramm konyhasó és 0,12 gramm kálium pótlás optimális, mert ez a nátrium/kálium (dózis)arány felel meg az
egészséges  ember  vérszéruma  Na/K=30  természetes  nátrium/kálium  arányának.  Emiatt  pótol  ennyit  a  fiziológiás
infúziós Ringer oldat is. Ha igaz volna, hogy egészségkárosító lehet a tiszta desztillált víz és a napi 5 grammnál több
konyhasó,  akkor  a  SALSOL és  SALSOLA infúziókban  sem  desztillált  víz  volna  minden  1  literében  9  grammnyi
konyhasóval! Napi 3 liter ilyen desztillált vizes infúzióval 27 gramm konyhasót is bejuttathatnak, közvetlenül a vérbe! A
Talmud szerint a desztillált víz (tiszta esővíz) és az erősen sózott kenyér gyógyhatású, de ezt eltitkolják a nemzsidók elől.
Az is dokumentált tény, hogy 1950-ben Nobel díjat kapott három kutató, akik konkrét nátrium- és kálium dózisvariációs
hatásvizsgálatokkal  kétséget  kizáróan  bebizonyították,  hogy  az  étkezési  káliumtúladagolás  és  konyhasópótlás
csökkentés vese-, szív- és idegméreg, életrövidítő, ivartalanító, fajirtó hatású, patkányoknál és embereknél is. Sikerült
az ezt leíró szakkönyvet 7000 példányban úgy kiadni, hogy a magyar orvosok többsége nem is hallott róla. A címe:
Technika a biológiában 8.. Vonatkozó fejezetének a címe: A Mellékvesekéreg biológiája (Bp. 1976 Medicina). A Nobel
díjasok  ezen  mérési  eredményeit  62  más  tudományos  publikációra  hivatkozva  adták  ki!  Köztük  van  a  Magyar
Tudományos Akadémia egyik előző elnöke is! A felsorolt tudományos bizonyítékokat közzétettem a www.tejfalussy.com
honlapon (Videók, Email könyvek, on-line tanítás, MEHNAM 532, www.aquanet.fw.hu stb.), ezért itt nem mellékeltem. 
A fentiek sajnálatosan bizonyítják, hogy a hazai „nemzeti kormány” is tudatosan betegíti, életrövidíti, ivartalanítja a
magyarokat a káliumtúladagolással és sózáscsökkentéssel. Mindazokat, akik nem kóser étkezésű zsidók, vagy egyéb
okból sem tudhatják a fentieket, vagy ha mégis tudnák, akkor sem tudnak védekezni, mert nincs rá elegendő pénzük. Az
általam javasolt biológiai védekezés: Ivóvíz desztillálás és tiszta sóval a Ringer-dózisok szerinti étkezési konyhasó- és
kálium pótlás. Az általam javasolt jogi megoldás: maguk a zsidók és vagy a nemzetközi bíróság helyezzék hatályon
kívül a zsidókat rablógyilkosságra felbiztató mózesi, talmudi és izraelita szövetségi előírásokat. Részemről követelem!

Budapesten, 2016. szeptember 17-én.   

Jogos  Védelemként  (Btk.)  és  megbízás  nélküli  közérdekű  kárelhárításként  (Ptk.),  nyilvános  feljelentőiratként  is
közzéteszi:  (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill.  mérnök (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), mint
korábban megbízott országgyűlési és önkormányzati hatásmérés tudományi szakértő oknyomozó. Magyarország 2621
Verőce,  Lugosi  u.  71., www.tejfalussy.com, www.aquanet.fw.hu,
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  +36 20 2181408 

A Nemzeti Stop só Menzareformot bevezető és ma is érvényben tartó hazaáruló tömeggyilkos kormánytisztviselők elleni 
korábbi feljelentéseim kiegészítésére kapják: Országos Rendőrfőkapitány és dr. Morvai Krisztina EU képviselő, annak
ellenére, hogy eddig ők sem segítettek büntetőbíróság elé állíttatni a magyarokat irtó zsidó- és nem zsidó terroristákat.
(Iratjel: terrorelharitas160917)
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ÉLETVESZÉLYESEK A NEMZETI STOP SÓ MENZAREFORM SÓZÁSI ELŐÍRÁSAI!

Egészségünk alapfeltétele a sejtjeink elektromos összeköttetését biztosító vérelektrolit víz (H2O,) 
nátrium-klorid konyhasó (NaCl) és kálium (K) anyagai étkezéssel helyesen pótlása. Száztízszer 
annyi benne a víz mint a nátrium-klorid és harmincszor annyi benne a nátrium mint a kálium. A 
gyógyításhoz több száz év óta használt Ringer infúziós oldat is ilyen arányban juttatja be ezeket az
anyagokat. Például 1 nap alatt 3 liter vízzel 27 gramm konyhasóval 10,8 gramm nátriumot, de csak 
0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe. A tengervízben, ahol az élet keletkezett, ott is harmincszor 
annyi a nátrium, mint a kálium! Életveszélyes a napi legfeljebb 5 gramm konyhasó (maximum 2 
gramm nátrium) és napi legalább 4,7 gramm kálium pótlás, a 2:4,7=0,43 (Na:K) dózisarány, 
amit a magyar lakosságra rákényszerít az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. 
Egy szóval jellemezve: NÉPIRTÁS. És az is az, hogy elhallgatják, hogy 24 óra alatt 11 gramm 
kálium, 1 óra alatt viszont ennek már a tizede, ill. huszada, az 1,6 ill. 0,8 gramm is életveszélyes.
Káliumműtrágyával növelt káliumtartalmú növényekkel és konyhasó helyett kálisóval sózással 
növelik mérgezőre az ételekkel és italokkal bejutó kálium mennyiségét. A kálisó patkányméreg!!! 
Az infúziókban desztillált víz van. Arányos sópótlás mellett ez a lehető legegészségesebb ivóvíz.
A zsidó törvénykönyv Talmudban 1500 éve benne van, hogy 83 betegség elmúlik egy nagy adag 
esővíztől, ami desztillált víz és a sózott kenyértől (Baba kamma 93 b. lap) meg az, hogy a tiszta 
esővíz a legjobb ivóvíz, amit viszont csak a zsidók ihatnak (Taanith 10 a. lap.). Kitalálható, hogy 
kik irtanak: az egészségért felelős Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat tiltja a tiszta 
desztillált víz ivást azt állítva felénk, hogy életveszélyesen mérgező, miközben az ő konyhasó pótlás
akadályozásuk teszi a tiszta ivóvizet is életveszélyessé.  TERRORISTÁK az ÁNTSZ-esek, akik a
sózási- és vízpótlási hamis előírásaikkal naponta százával tudatosan gyilkolják a magyarokat. 
Minket kb. 1950 óta gyilkolnak. Akkor kaptak Nobel díjat, akik patkányokon és embereken 
végzett hatásméréseik eredményeivel bebizonyították, hogy az étkezési kálium túladagolás és 
konyhasó pótlás korlátozás is életrövidítő és ivartalanító hatású, vagyis alkalmas a fajirtásra. 
Már sokszor feljelentettem őket, a köztársasági elnöknél, a miniszterelnöknél, az ügyészségen és a 
rendőrségen is, de a szakértőik mindenhol akadályozzák a büntetőeljárást. Kitalálhatod, hogy miért.
Ezek ellen egyénileg kell védekezned: saját háztartási desztillálóddal tisztítsd meg az ivóvized, a  
kálisómentes gyógyszerkönyvi tisztaságú konyhasóval vízarányosan pótold a sót és kerüld el a 
magas káliumtartalmú italok és ételek, pl. zöldséglevek, Coca-Cola, szója stb. túlfogyasztását!

A lényeg egy mondatban: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szakártói ki 
akarnak irtani minket a tiszta víz ivás akadályozásával, a kálisóval mérgezett (nem kóser) 
élelmiszerekkel és konyhasópótlás akadályozásával, a bizonyítékait lásd www.tejfalussy.com: 
videók, email-könyvek, MEHNAM 532, on-line tanítás, www.aquanet.fw.hu, ill. a háztartási 
ivóvízdesztilláló készülékeket is megtekintheted az interneten, a Google kereső segítségével.

Csak akkor add tovább a családtagjaidnak és az ismerőseidnek, ha nem sajnálod rá az időt és a 
fénymásolási költséget, hogy egészségesebben éljenek és szaporodóképesek maradjanak!

Verőce, 2016. szeptember 15.

Jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli
közérdekű kárelhárítás (Ptk.) keretében, a
Magyarok Szövetsége Népmozgalom részéről
is, közzéteszi a www.tejfalussy.com honlap
tulajdonosaként: Tejfalussy András

Közérdekű bejelentésként is kapták: Orbán Viktor, Áder János és ORFK (Iratjel: szorolap160915)   
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Tejfalussy  András  okl.  mérnök,  Ptk.  484-487.  §.  szerinti  közérdekű  bejelentésekkel  és
-javaslatokkal kárelhárító méréstani szakértő, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk,
cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115. www.tejfalussy.com, tel.:
+36-202181408

MAZSIHISZ és bűnsegédei elleni közérdekű bejelentés és feljelentés:          

MÓZES V.7./2,22 ÉS II.23./20-33. „BŰNPROGRAM”

Mózes II. 23. 20-33. és Mózes V. 7. 2, 22. szerint „ki kell irtani minden nem zsidót lassan-
lassan”, abban az ütemben, ahogy a zsidók az elfoglalt országokban elszaporodni tudnak (mert
egyébként  elgyomosodnának,  elvadulhatnának  a  nemzsidók  által  művelt  országok
termőföldjei. Még erre is kiterjedt az Ó/bűn/szövetségi fasiszta mózesi program, cselekvési
software alkotóinak a mértéktelen „internacionalista humanizmusa”). Nem az a fő baj, hogy a
biblia írása idején a zsidók ilyeneket is leírtak, hanem az, hogy a legtöbb ún. „keresztény pap”
és „kereszténynek mondott”  politikus bűnsegédkezésével ennek a zsidó náci  programnak a
modernizált változataival még ma is igyekeznek kiirtani minden nemzsidót és nem vallásos
zsidót is, jelenleg például a „bennszülött magyarokat”, minket is. 

E célra a „mózesi software” biológiai fegyvereket ír elő. Miközben a zsidókat megvédi a „Jehova
által megáldott kenyerük és ivóvizük”, s biztosítja részükre a legnagyobb átlagos élethosszat, s
kigyógyítja őket minden „nyavalyájukból”, ki kell irtaniuk a nem zsidókat, amiben pl. állatok is
segítik őket, így pl. „darazsakat bocsátanak a kiűzendő népekre” stb. A zsidó törvénykönyv, a
Talmud azt is leírta, abból kiderül az is, hogy a zsidók „Jehova által megáldott kenyere” nem
más, mint a tiszta konyhasóval erősebben (vagyis fiziológiásan) sózott kenyér, s a „Jehova által
megáldott”  egészségjavító  ivóvizük  pedig  nem egyéb,  mint  az  egészen  tiszta  esővíz,  ami
frakcionálva desztillált tiszta víz. A Talmud ez utóbbiról azt írja, hogy a nemzsidók nem ihatják.
A Talmud szerint a sózott kenyér és a nagyobb mennyiségben ivott desztillált víz a legtöbb
(mintegy 83) nyavalya hatásos, általános ellenszere.

Ezekből következik, hogy csak egyetlen módon lehet az ilyen (kóser) kenyér és a desztillált
ivóvíz a legtöbb betegség ellenszere. akkor, ha a legtöbb betegséget a konyhasó-hiányos vagy
a konyhasó helyett mérget bejuttató étkezés és a szennyezett ivóvíz, ill. a tiszta ivóvíz hiánya
idézi elő elsősorban, ill. emiatt nem lehetséges belőlük kigyógyulni. Ezt támasztja alá, amit
hazánkban 1976 során szinte észrevehetetlenül „publikáltak”, vagyis az, hogy egy Nobel-díjas
kutató  csoport  kísérletei  és  sok  egyéb  kutatócsoport  mérései  is  kimutatták,  hogy  lassan,
fokozatosan  tönkretehető  az  emberi  (vagy  állati)  szervezet  azáltal,  hogy  folyamatosan
csökkentik (akadályozzák) a konyhasóval   nátrium- és klórpótlást és/vagy, ha antifiziológiásra,
mérgezőre növelt kálium mennyiségeket etetnek velük.

Ma már a mérgező kálisó ugyancsak sós ízével pótoltatják a konyhasó használat csökkentése
következtében  hiányzó  konyhasó  ízt.  Mintha  nem  konyhasót,  hanem  sós  ízt  veszítene  a
szervezet. A konyhasó hiányzó ízét a kálisó mellett fűszerek, pl. petrezselyem ízével stb. is
„pótoltatják” ezek gyógyhatásaira hivatkozással. 

Valójában mérgezően túladagoltatják a káliumot, s ez idegmérgező, kábítószer-hatású is, s
ezért  az  áldozatokat  könnyen  hozzá  lehet  szoktatni,  miközben  végzetesen  rontja  a
sejtműködést,  elsősorban  a  sejtmembránok  „nátrium-kálium  pumpa”  szervének  a
tönkretételével. Nagyon hatékonyan, de lassanként károsít az ilyen sejt szintű beavatkozás. 

22. oldal

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com/


Az  élet  alapjait,  a  sejtek  környezetének  a  nátrium-kálium  egyensúlyát,  vagyis  a
„vérelektrolitot” hibásítják meg vele. Olyan ez, mintha valaki elrontaná egy ólomakkumulátor
elektrolitját, s ezzel a cellák között az elektromos és anyagcsere kapcsolatokat. A vérelektrolit
helyes arányának megtartása, csak az alkotó elemei helyes arányban pótlásával biztosítható. A
fiziológiás nátrium-, kálium- és vízpótlás is legalapvetőbb létszükségletünk, éppúgy, mint pl. az
oxigén.

A fiziológiás konyhasó- és kálium- pótlás az első sejt keletkezésének is alapvető környezeti
feltétele kellett legyen. A kóser étrend helyesen a tengervíz nátrium- kálium aránya szerint
pótolja a vérnek a nátrium- és kálium veszteségeit. Ugyanaz a fiziológiás konyhasó- (nátrium-
klór-)  és  kálium  arány  van  nemcsak  a  tengervízben  és  az  emberi  vérben,  hanem  a
magzatvízben  is,  amit  a  magzat  a  méhen  belül  kortyolgat  (Na/K=30/1.)  Emiatt  ilyen  a
fiziológiás infúziós oldat összetétele is, ebben az arányban pótolja a nátriumot és a káliumot (a
Ringer oldati Víz/NaCl/KCl=99/0,9/0,03).

A  mózesi  fasiszta  népirtási  program  végrehajtása  lehet  csak  az  oka,  hogy  újabban  az
antifiziológiás nátrium- és káliumpótlást beszélik be, mialatt a kóser étrend fiziológiás maradt?
A csalók ehhez a mérések eredményeit is meghamisították. Például a mi egyik nagy mérésünk
eredményét  is  az  ellenkezőre  hamisították  egy  egyetem  részéről,  miután  az  Antirandom
software  szerinti  ezen  mérésünk  kimutatta  a  műtrágyázásra  alkalmazott  kálisó  aszálykárt
fokozó, növényt mérgező, a stresszek elleni védekezést gátló hatását. A kálisó aszály ellen
védelmet  nyújtó  hatását  tanítják  az  egyetemek,  ezért  kellett  letagadniuk  az  ellenkezőjét
egyértelműen  bebizonyító  ezen  mérési  eredményüket  (és  másoknak  a  mienkkel  egyező
eredményeit). 

A  mózesi  népirtási  software  szerint  a  kiirtandó  nemkóser-étrendűeknél  (zsidóknál  is)
antifiziológiás  nátrium-  és  káliumpótlást  biztosítanak  azáltal,  hogy  bebeszélik  nekik,  hogy
sokkal  több  káliumot  kell  pótolniuk  az  étkezéssel  (pl.  sok  zöldséglével),  s  hogy  tekintsék
méregnek, nehogy egyék a konyhasót, a benne lévő nátriumot (lásd: Max Gerzsoni, Székely
Edmond,  Váradi  Tibori  és  a Természetgyógyász Magazini  stb.  „búzafűlé-itatásos”  és ahhoz
hasonlóan  nagy,  mérgező  káliumtartalmú  (hyperkalaemizáló)”  terápiákat”.  Több  kórház  is
olyan „ápolókat” foglalkoztatott, akik az infúzióhoz többlet káliumot adtak és ennek az utólag
azonosíthatatlan eredetű szívleállító hatásával tetszésük szerint, sorozatosan gyilkolhattak.

A sokak által olvasott orvosi tanácsokat is osztogató Természetgyógyász Magazin legutóbbi
száma is kálisót („fedősót”) ajánl ételízesítésre a konyhasó helyett. Pedig ők régóta (pl. tőlem
is) tudják azt, hogy fiziológiásan napi 12-25 gramm konyhasópótlás kell, s a sokkal kevesebb
pótlása életveszélyt ún. „vízmérgezés” okozhat (a konyhasó hiánya miatt), ha valaki izzad és
bár sok vizet iszik, de nem pótol elegendő konyhasót, és/vagy ha túladagolja a káliumot (pl.
Redi-sóval, Vivegá-val, Coca-Colával vagy sok zöldséglével stb.).

Az előre bejelentett betelepüléssel arányos a magyar bennszülött fogyatkozás. Az elvégzett
élettani mérések, kísérletek eredményei ismeretében jól tudják tervezni. Ha a kálium több lett
a  bennszülöttek  kenyerében  és  egyéb  ételeiben,  és/vagy  ha  a  konyhasó  lett  „kellően
kevesebb”, nő a bennszülöttek fogyatkozása. A hamis orvosi tanácsok nagy része valószínűleg
nem  tudatos.  A  legtöbb  orvos  előtt  is  titkolják  az  említett  mérések  eredményeit,  s  a
tankönyveik olyan zavarosak és ellentmondásosak, hogy csak az találhassa meg bennük az
„igazságot”,  aki  (pl.  a  saját  méréseiből)  már  egyébként  is  tudja.  Az  ilyeneket,  ha  tudják,
szívesen agyonveretik, úgy ahogy agyonverették az anyákat mentő Semmelweis Ignácot is.
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Az  orvosok  többsége  előtt  eltitkolt  (mások  által  felvásárolt)  egyik  könyv,  a  Technika  a
Biológiában 8. kötet,  „A mellékvesekéreg biológiája” (Medicina Budapest,  1976) szerint,  az
ebből  Nobel  díjas  és  egyéb  tudományos  kutatók  mérései  kimutatták,  hogy  a  nátrium
pótlásának antifiziológiásra csökkentése és/vagy a káliumpótlás antifiziológiásra növelése is
elrontja a vérkeringést, a szívműködést, magas vérnyomást okoz, mellékvese tönkremenetelt
és  veseelpusztulást,  bőrbetegségeket,  idegrendszeri  betegségeket  is,  és  a  stressz  elleni
védekezőképességet megszüntetik, sőt tönkreteszik a magzatok ivarszerveit az anyaméhben,
ivartalanná is tesznek. Ez is okozza a bennszülött magyar lakosság gyorsuló fogyatkozását,
nem csak az abortuszok nagy száma. Csak erről szinte soha sem beszélnek.

Az  orvosok  bűnsegédkezése  nyilvánvaló  annak  alapján,  hogy  Prof.  dr.  Issekutz  Béla
Gyógyszertan  könyve  leírta,  hogy  a  kálisó  a  szív  gyengítésével  csökkenti  rövid  ideig  a
vérnyomást,  de  az  utána  a  korábbinál  magasabb  lesz.  Mégis  ajánlják  a  kálisót  a  magas
vérnyomás ellenszereként, valamint a konyhasó pótlás csökkentését is, ami többnyire szintén
magas vérnyomás előidéző hatású, mert besűríti a vért, s ezúton megnehezíti a keringetését.
Módszeres  a  csalás.  Az  elmúlt  évben  például  felére  csökkentették  a  gimnáziumi  kémia
tankönyvben a konyhasó pótlás optimumának mondott naponkénti átlagos konyhasó dózist.
Korábban 12 gramm/nap volt, most pedig már csak 6 gramm/nap.

Az említett „konyhasó ellenes propagandista” természetgyógyászok és orvosok a napi csupán 1
grammos konyhasó pótlást is túl soknak, súlyosan életrövidítő hatásúnak vélelmezik, mondják,
s  ezáltal  lassan,  de  biztosan,  előbb  vagy  utóbb  elpusztítják  az  ezekben  vakon  hívőket,
esetenként önmagukat is.

A legmérgezőbb a szíven is átkeringő vérbe gyorsan bejuttatott kálium. Például, ha 1 órán
belül  bejut  mindösszesen 11 gramm kálium, az legalább hatszor annyira mérgező,  mintha
ugyanennyi  egy  egész  nap  folyamán,  fokozatosan  jutna  be,  s  akár  szívleállást,  halált  is
okozhat.  Lásd:  Dr.  Varga  Péter:  „Az  intenzív  betegápolás  elmélete  és  gyakorlata”  című
tankönyvében az átszámításhoz szükséges tudnivalókat (Medicina Budapest,  1977.) és azt,
hogy több konyhasó kellene a mérgező kálium többlettől gyorsabban megszabaduláshoz. Mit
pártolnak  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  orvos  és  biokémikus  elnökségi  tagjai  és  a
Természetgyógyász Magazin szerkesztői és a Természetgyógyász Szövetség vezetője is? Ezt:
jelenleg a magyar lakosság a fiziológiásan szükséges max. 0,8 gramm káliumpótlás helyett
átlagosan  3,6  gramm  káliumot  kénytelen  enni,  s  egyre  növelik  a  napi  kálium  adagjait,
miközben egyre kevesebb konyhasót javasolnak pótolni. Ezeket a hivatalos szervek vezetői
mind  támogatják  és/vagy  hamis  szakvélemények,  hamis  tankönyvek,  hamis  bibliák  (!)
segítségével is fedezik, fedeztetik, vagyis a „népfogyatkoztatási dietetikai tudományos népirtó
módszerek” alkalmazását.

Például a Magyar Szabadalmi Hivatal arra adott szabadalmat egy gyógyszerésznőnek, hogy
„feltalálta” a mérgező kálisó kellemetlen ízét elfedő, a konyhasót alul-, a káliumot túladagoló
szabványsértő  sókeveréket  a  „magas  vérnyomás  elleni  gyógytápszer”  céljára.  Előtte
ugyanezzel  a  hamis  ürüggyel  szinte  csak  káliumsókat  etettek  „gyógyszertári  forgalomba
hozatal útján” a „magas vérnyomás ellenszereként”, pl. a „REDI-sót”.

Magyarország jelenleg is el van árasztva a kálisóval mérgezett legkülönfélébb szabványsértő
sókeverékekkel.  Sőt  a  nem kóser  élelmiszer  alapanyag  növényekben  is  erősen mérgezőre
növelték  a  káliumtartalmat,  a  növényt  is  mérgező  kálisónak  a  talaj-műtrágyaként
adagoltatásával. 
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Az is bizonyítja, hogy mérgező a kálisóval talajműtrágyázás, hogy például Kína és számos
iszlám ország nem, vagy csak alig műtrágyázik kálisóval. Az ő műtrágyázásuk során 20-szor is
több a nitrogén hatóanyag mint a kálium, nálunk viszont akár 3-szor is több a kálium- (K)
hatóanyag, mint a nitrogén (N) hatóanyag a műtrágyázáskor: 

Például a hazánkban általánosan használtatott „vegyes műtrágyákban” N/P/K = 8/16/24. Az
Izraelből  hazánkba  importált  kálium-nitrátban  pedig  N/K=13/46.  Holott  a  Nemzetközi
Műtrágyaszövetség statisztikái szerint Izraelben már nem is használnak kálium-nitrátot a talaj-
műtrágyázásaik során.

A nem desztillált ivóvizet azáltal teszik élet rövidítővé, hogy egyre több szennycsatornával,
egyre több vírusos ürüléket koncentrálnak a folyókba, ahonnan a vezetékes vizet veszik, azt
csak szűrik és klórozzák, miközben nem lehet klórozással elpusztítani a vírusokat. Bebeszélik,
hogy a vírusos ürüléket is tartalmazó vezetékes ivóvíz sokkal alkalmasabb ivóvíznek, mint a
vírusmentes,  méregmentes  tiszta  desztillált  víz,  s  hogy  tiszta  desztillált  víz  életveszélyes
„vízmérgezést”  okoz.  Miközben  a  hiányos  konyhasó  pótlásra  rábeszélésük  következtében
alakulhat ki (a konyhasó-hiány miatti) közvetlen életveszély is.

Az „étkezési desztillált víz” azzal van forgalomban, hogy ivás előtt mindig „hozzá kell keverni
túlszennyezett vizet, kb. fele-fele arányban”.

Az idézett mózesi  népirtási software azt is említi,  hogy darazsak is alkalmasak más népek
kiűzésére. De darazsak helyett madárinfluenza vírusokat is lehet alkalmazni. Ezek tojásokban
elszaporítására nemrég egy üzemet hoztak létre hazánkban. Attól lehet rettegni, hogy mikor,
hol dobnak majd el a madárinfluenza vírussal megfertőzött tojást. Miután gyártani kezdték a
fertőzött tojásokat, rögtön kitört a madárinfluenzás járvány hazánkban is. Ez kiűzi innen a
turistákat is. Egy biológiai fegyver a madárinfluenza vírusait szaporító madártojás.

Karanténba  akarják  záratni  a  veszélyeztetett  magyar  lakosságot,  vagy  esetleg,  mint  a
veszélyeztetett madarakat is szokták, majd a magyarokat is gázkamrában végzik ki? Arra is
gondoltak,  hogy  a  szennycsatornák  útján  elterjedhet  a  vírus  a  fertőzött  tojások  vagy  a
megfertőződött üzemi dolgozók ürüléke révén? Ha nem félnek ezektől, két oka is lehet. Az
egyik  az,  hogy  csak  szélhámoskodnak  a  vírussal  fenyegetettség  elhitetésével.  A  másik
lehetőség pedig az, hogy az influenza gyanú elleni  védőoltás segítségével  akarnak valamit
elérni a Mózes software keretében? Ha ugyanis a kenyér és az ivóvíz is más lehet a kóser
étrendűeknél és a nem kóser étrendűeknél, akkor a védőoltás is más lehet. Egészségvédő,
meg halálos. Utóbbihoz elegendő, ha majd csak „hatástalan” a madárinfluenza vírus ellen?!

A  kálisó  erős  mérgező  hatásainak  a  mérése  alapján  általam  országgyűlési  méréstani
szakértőként elkezdett tájékoztató munkát itt „közérdekű létvédelemként” folytatom (a Ptk.
484-487. §.  alapján)  a tömeggyilkos mózesi  program végrehajtását  szervező és elhallgató
bűnös  akadémikusok és  miniszterek  és  országgyűlési  képviselők,  valamint  az  ENSZ és  az
Európai Unió szervei helyett, igényt tartva a „holokauszt károk” részünkre kifizettetésére.

Mózes egy fajirtó volt. A könyvei szerinti népirtási módszereket alkalmazók és az alkalmazását
elhallgatók  is  mind  azok.  Véleményem  szerint  Mózes  népirtási  biológiai  fegyverei  vannak
elterjesztve  hazánkban,  de  számos  más  országban  is,  ezek  kormányai  tudtával  és
közreműködésével. Egy belgyógyászati  alap- tankönyv (Prof. Dr. Magyar és Prof. Dr. Petrányi:
„A  belgyógyászat  alapvonalai-II.”)  szerint  már  akkor  is  EKG  torzítóan  mérgező  a  kálium
túladagolás szájon át, ha lassan, egy egész nap során jut be összesen 3,6 grammnál több 
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kálium  egy  egészséges  felnőtt  szervezetébe.  Amióta  a  műtrágyákhoz  kevertetik  a  kálisót
hazánkban (1960), s amióta a konyhasó pótlására engedélyezték és ajánlják a kálisót (1980),
már több mint  600.000-rel  csökkent  a hazai  magyar  bennszülöttek  száma, s  kb.  250.000
személy, azaz a népirtással kiürített ingatlanoknak megfelelő számú külföldi telepedett be a
kipusztított magyarok ingatlanaiba.

A hazug, csaló, tolvaj, fajirtó rablógyilkos „mózesi-talmudistanáci-disznók” és a bűnsegédeik
elleni határozott fellépés ANTINÁCIZMUS, ANTIFASIZMUS, ami nem antiszemitizmus, hanem
„ANTISZEMÉTIZMUS”! 

A  fentiekkel  kapcsolatban  számos  konkrét  bizonyíték  tekinthető  meg  az  Agroanalízis
Tudományos Társaság pjt „www.aquanet.fw.hu” internetes honlapján.

A szakértőtől közvetlen tájékoztatásként kapták: dr. Sólyom László, mint Magyar Köztársaság
elnöke  és  dr.  Mikola  István  országgyűlési  képviselő  és  a  jelen  irat  Európai  Unió  illetékes
fórumaihoz is eljuttatását kérve tőlük: Dr. Béres Béla és Dr. Illés Zoltán.

Verőce, 2006. 07. 13.

Tisztelettel:

Tejfalussy András
dipl. mérnök feltaláló méréstani szakértő
Magyar Létvédő Kör, Hungary 1036 Bp., Lajos u. 115.
„www.aquanet.fw.hu”, e-mail: ujvizforras@freemail.hu

Tel./fax: 36-1/250-6064, 36-27/380-664

Mint nyílt levél, az apartheid módnak az ismertetésére az Európai Parlament részére
is megküldve, 2006. 07. 13-án.

Itt kattinthat a "zsidó titkosszolgák" bűnsegédei által Tejfalussy András és családtagjai ellen
szervezett "véletlen balesetokozásokra" és az elkövetőik bírák és ügyészek általi fedezésére:

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/brezsnyeves.htm 

Megjegyzés:  A  www.aquanet.fw.hu honlapot  (a  bűnöző) közösséget  sértő  dokumentumok
közzététele  miatt  engem  rágalmazó  hazai  médiafelügyelő  eltüntettette  a  hazai
internetszolgáltató  FREEWEB.HU  szerveréről.  Azóta  a  nem  magyarországi  szerveres
www.tejfalussy.com új honlapomon belül működik.

Verőce, 2013. 09. 16.

Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)
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. . . .Zoltán 9:28 (6 órája)   

címzett: saját magam

Az alábbi könyv ma jelent meg pdf formátumban a Magyar Elektronikus Könyvtárban:

http://mek.oszk.hu/15900/15974/

http://mek.oszk.hu/15900/15974/15974.pdf

27. oldal:

"Az ételeinket kevés sóval készítsük, és

utólag se sózzunk meg (különösen kóstolás
nélkül ne)! Használjuk ki a különböző

aromájú fűszerek nyújtotta széles
palettát! Különösen kerüljük a sózást

gyermekeknél, mivel az ekkor kialakult
ízlés az egész életre kihat. A fogyasztásra

kész élelmiszerek közül válasszuk
a kevésbé sózottakat, illetve a nem sózott

(natúr) változatokat!"

57 oldal:

"Konyhasó. A NaCl életfontosságú vegyület,

a napi bevitel a folyadékfogyasztástól és
a külső hőmérséklettől is függ. Magas párolgás

esetén nyáron hőségben 3-4 l víz elfogyasztásakor
az ajánlott 5 g helyett, akár

8 g-ra is szükség lehet. Hazánkban a sóbevitel
igen magas, 10–12 g/fő/nap. 2015-ben

az Egyesült Államokban elítéltek egy anyát,
mert fogyatékos gyermekét gyomorszondán

át adagolt, nagy mennyiségű konyhasóval
mérgezte meg. A halál veseelégtelenség miatt

következett be."

                

FELJELENTÉS, a magyarokat önkiirtásra felbiztatásra válasz intézkedésként: 

(A feljelentés azonosító jele: navracsicsekatfeljelentes-mozes-software-hu-130917j)

Megvádolom dr. NAVRACSICS Tibor KDNP frakcióvezetőt és társait, hogy a magyarok
életét rövidítő, a magyarokat ivartalanító Stop Só, MENZAREFORM, Chipsadó fedőelnevezésű
mózesi módszer alkalmazóit tudatosan bűnpártolják. 
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A magyarok elleni fajirtást konkrét hatásmérések alapján bizonyító közérdekű bejelentésemre
évek  óta  nem  válaszoló  dr.  Navracsics  Tibor  KDNP  parlamenti  frakció  vezetőt  és  a
képviselőtársait ezúton feljelentem azzal a váddal, hogy a Nemzeti Stop só Program, Chips-
adó  és  Menzareform  fedőelnevezésű  étkezési  kálium  túladagolással  és  konyhasópótlás
csökkentéssel tudatosan irtják a nem kóser étkezésű magyar lakosságot, fajirtást folytatnak.
Ezek az országgyűlési (zsidó és nemzsidó) terroristák a mindennapi káliumtúladagolással és
konyhasópótlás akadályozással napi több száz magyart gyilkolnak meg, közben milliószámra
ivartalanítva is a magyarokat. 

Ezek  hatásmérési bizonyítékai és az önvédelmi módszerek is évek óta közzé vannak
téve a www.tejfalussy.com és www.aquanet.fw.hu honlapon. Szó sincs róla, hogy ne tudnák,
hogy mit tesznek, miután Nobel díjat kaptak azok a kutatók, akik a káliumtúladagolással és
konyhasómegvonással  fajirtási  módszert  patkányokon  és  embereken  kikísérletezték.  Más
kérdés, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és egyes egyetemek tagjai, mint szakértők, ez
ügyben évtizedek óta csalnak, hazudnak.

Valószínű, hogy a Magyarország elfoglalási alábbi programban segédkeznek:

Az Izraelita Szövetség 1910-ben kinyilvánította, hogy Magyarország és Galícia teljesen az övék
lesz. Pozsgay Imréről azt írta a Szent Korona lap 1990-ben, hogy Izraelben megígérte azt,
hogy Ukrajnából idetelepülhet 1 millió zsidó. A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló
1989-es  törvény  megengedte,  hogy  hazánkban  külföldiek  ingatlanokat,  országterületeket
vásároljanak és azokat nagyobbra cserélhessék.  Kissinger  kijelentette,  hogy 10 éven belül
vége lesz Izraelnek. Netanjahu nyíltan hangoztatta, hogy Izrael felvásárolja Magyarországot
(is).  2010.  október  10-én  Orbán  Viktorék  megszavazták,  hogy  akárhány  izraeli  cég
liberalizáltan hazánkba települhessen. Az idejött zsidók a pénzükből akármit megvehetnek az
ideszült  magyar  vagy  kettős  állampolgár  gyerekeiknek.  A  Cionkáté  szerint  zsidó  cég  csak
zsidókat  foglalkoztasson.  1950  óta,  amikor  Nobel  díjat  kaptak  a  hatásait  patkányokon  és
embereken  bevizsgálók,  kálisóval  műtrágyázott  növényekkel  és  kálisóval  sózott
konyhasóhiányos  élelmiszerekkel  életrövidítik  és  ivartalanítják  a  magyarországi  nem kóser
étkezésű lakosságot. Azóta átlagosan kb. évi legalább 40. 000 fővel fogy a magyar lakosság,
évente  egy  nagyvárosnyival.  Ebben  közrejátszik,  hogy  a  fertőző  vírusok  hatástalanítására
alkalmatlan  klórozással  fertőtlenítik  a  folyók  szennycsatornák  hiányosan  tisztított  levével
kevert homok-kavics szűrőkkel átlátszóvá tett ivóvizet. Mindezekre tekintettel irreális abban
bízni, hogy Orbán Viktor nem csak figyelem elterelést folytat. Irreális elképzelés a közhatalom
ezektől  úgy  átvétele,  hogy  előbb  nem  állítjuk  le  a  kálium  túladagolással  (Stop  só,
Menzareform)  gyengítést,  bárgyúsítást  és  ivartalanítást,  ha  nem  segítünk  országosan,
mindenhol rendbe szedni a magyarok egészségét. 

Azonnal börtönbe kell vetni ezeket a magyarokat irtó bűnöző állami hivatalnokokat,
már a nyomozás előtt, hogy ne szökhessenek meg!

Budapest, 2016. szeptember 14. 

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill.
mérnök (1-420415-0215, an: Bartha Edit), korábbi megbízott országgyűlési és önkormányzati 
méréstudományi szakértő oknyomozó. 2621 Verőce, Lugosi u. 71. www.tejfalussy.com, 
www.aquanet.fw.hu, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, +36 20 2181408 
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Függelék: HATÓSÁG (ÜGYÉSZ,  RENDŐR,  BÍRÓ  STB.)  KORRUMPÁLÓ  BŰNÖZŐ NEM
BÜNTETHETŐ? (Kód: feljelentes-hivatali-kotelesseg-130204)

Kód: feljelentes-hivatali-kotelesseg-130204

HATÓSÁG (ÜGYÉSZ, RENDŐR, BÍRÓ STB.) KORRUMPÁLÓ BŰNÖZŐ NEM BÜNTETHETŐ?
 
"KEDVES OLVASÓ, HA ÖN HATÓSÁG TAGJAKÉNT, VAGY HIVATALOS SZEMÉLYKÉNT
OLVASSA  HONLAPUNKAT  HIVATALI  ELJÁRÁSA  SORÁN,  AKKOR  FELHÍVJUK  A
FIGYELMÉT, HOGY AZ OLDALON OLYAN KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSI ADATOKON
NYUGVÓ BIZONYÍTÉKOK VANNAK,  AMELYEK TUDOMÁSRA JUTÁSA FOLYTÁN a  Be.
171.  §-ának (2)  bekezdése alapján kell  eljárjon a  Büntetőtörvénykönyv 137.  §-a
szerinti hivatalos személyként ! A Be. 171. §-ának (2) bekezdése szerint a hatóság tagja
és a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott  bűncselekményt -  ha az
elkövető ismert, annak megjelölésével - feljelenteni. A feljelentéshez csatolni kell a bizonyítási
eszközöket, ha ez nem lehetséges, a megőrzésükről kell  gondoskodni.  E rendelkezésből az
következik, hogy az irreleváns információk kiszűrésének az időpontját  követően a releváns
adathalmaz további elemzése is szükséges ahhoz, hogy a feljelentés megtételéről történjen
intézkedés... Alkotmánybíróság 333/B/2002 AB határozata. Alkotmánybíróság 333/B/2002 AB
határozata  ...KÜLÖN HÍVJUK FEL A FIGYELMET a  Tisztességes  eljárás  védelméről  szóló
2009. CLXIII. törvényre ( Link), amely a korrupciót feltáró hivatali alkalmazottak védelméről és
díjazásáról is rendelkezik."

Mivel a bűncselekményre utaló bizonyítékról értesített rendőrök, ügyészek, bírók, minisztériumi
vezetők, országgyűlési, önkormányzati stb. hivatalnokok, s főleg a hivatalvezetők (korrupt?)
többsége  rendszeresen  semmibe  veheti  és  vagy  szembe  hazudhatja  a  bűncselekmények
hozzájuk  eljutott  legkonkrétebb  leírásait  és  bizonyítékait  is,  idézem az  általuk  elszabotált,
kicselezett korábbi törvényt is: 

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSKÉNT IS KAPJA: dr. NAVRACSICS TIBOR miniszter úr!

Budapest, 2013. 02. 04. 
Tejfalussy András
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feladó:
András Béla Ferenc Sydo 
Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:orfktitkarsag@orfk.police.hu

másolatot kap:
guzsvann@budapest.police.hu;
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
Balczó Zoltán <balczo.zoltan@jobbik.hu>

titkos másolat:. . . . . .
dátum:2016. szeptember 14. 15:13

tárgy:
FELJELENTÉS, a magyarokat önkiirtásra felbiztatásra válasz intézkedésként: 
Megvádolom dr. NAVRACSICS Tibor KDNP frakcióvezetőt és társait . . .

küldő:gmail.com

:Fontos a varázsgömbünk szerint.
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A kálisóval mérgezéssel és a konyhasópótlás akadályozással
folytatott népirtás a hatás mérési eredmények jelentésének
hamis értelmezésén, hatásmérés kalibrálási csaláson alapul:

Az  egészségügyi  hatóságok  tudományos  akadémiai  kalibrálási
csalással  akadályozzák,  hogy  az  orvosok  fellépjenek  a
káliumtúladagoló  és  konyhasóhiányossá  tett  élelmiszerek  miatti
egészségromás ellen.  Tudatosan úgy változtatták meg a veszély
jelzésére  a  vérvizsgálatoknál  használt   „becsillagozást”,  hogy  az
orvos  és  a  beteg  is  veszélytelennek  nézhesse  a  vérszérum
életveszélyesen  magas  káliumtartalmát  és  az  életveszélyes
nátriumhiányát. E célból  a kálium  5 mmol/liter eredetileg helyes
mérgezési küszöbértéket életveszélyesre 7-re változtatták (Lásd a
Belgyógyászat  alapvonalai  2  könyvben).  Korábban  „veszélyes
nátriumhiányt”  jeleztek,  ha  140  mmol/liter-nél  kisebb  volta
vérszérum nátriumtartalma!  Újabban  „csak  úgy”  lecsökkentették
135  mmol/literre a  vérszérum  nátrium  megengedett  alsó
határát, holott életveszélyes 140 mmol/liter alatt a nátriumhiány. A
Ringer,  Salsol,  Salsola  infúziókban  ma  is  145  mmol/liter  a
nátriumtartalom, valójában ez optimális.

Budapest, 2016. 09. 21.  

/ Tejfalussy András /
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FÜGGELÉK:
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Iratjel: nepmentesbenegyuttmukodesrefelkeres160921

NÉPMENTÉSBEN EGYÜTTMŰKÖDÉSRE FELKÉRÉS

Mindenkit kérek, hogy segítsen eljuttatni valamennyi magyarhoz a vegyszerek kisebb- 
vagy nagyobb mennyiségei hatásai elhallgatásával és/vagy hamisan ismertetésével (a 
dózisaik hatásai hamis kalibrálásával) Magyarországon folytatott népirtás bizonyítékait. A 
megfelelő adagolásuk esetén egészségvédő, egészségjavító anyagok túl nagy vagy túl 
kicsi adagjai ajánlásával is, egész népeket ki lehet irtani. 

Az élelmiszerekben lévő káliummennyiség megnövelésével vagy az étkezési káliumbevitel
gyorsításával és a konyhasópótlás akadályozásával bármelyik élelmiszer népirtóvá tehető.
Ilyen népirtás a hazai Nemzeti Stop Só Program Chipsadó, Menzareform is, amelyek ellen
a mellékelt kárelhárítási közérdekű javaslatot nyújtottam be. Nyilván hiába, mivel a fajirtást
állami szintről szervezik és tartják fenn. (A melléklet azonosítója: kaliumtartalom-rairatasa-
az elelmiszerekre-160919j)

Ezúton immáron sokadszor felkérem hazánk európai unióban hivatalnokoskodó 
képviselőit, hogy állíttassák le az étkezési káliumtúladagolással és a konyhasópótlás 
akadályozásával végzett népirtást, amit az európai unió hamis állásfoglalására hivatkozva 
enged folytatni a hazai Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság. A NÉBIH szerint az 
Európai Unióban csak a káliumhiány és a túl sok konyhasó veszélyességét szabad ráírni 
az élelmiszereinkre, de túl sok kálium mérgező hatását és vagy a túl kevés konyhasó 
egészségrontó hatását azt nem!

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett: . . 

másolatot kap:

Balczó Zoltán <zoltan.balczo@europarl.europa.eu>;
"DR. Morvai Krisztina" <krisztina.morvai@europarl.europa.eu>;
Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;
"Béla Dr. Béres" <bela.beres@gmail.com>;
"dr. Oravecz Márton NÉBIH elnök" <ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu>;
Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>;
lu <lu@mku.hu>;
kuria@kuria.birosag.hu;
panasz <panasz@ajbh.hu>;
orfktitkarsag@orfk.police.hu;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
Amnesty International Magyarország <office@amnesty.hu>;
President Barack Obama <president@messages.whitehouse.gov>;
IGOR SZAVOLSZKI AND PUTIN!!! <ruskons@euroweb.hu>
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