
A MAZSIHISZ MAGYAR IRTÁSBAN KÖZREMŰKÖDÉSE ELLENI FELJELENTŐIRAT

A MAGYAROKAT IS BIBLIAI, TALMUDI FAJIRTÁSI MÓDSZERREL AKADÁLYOZZÁK A
TISZTA ESŐVÍZ, DESZTILLÁLT VÍZ IVÁSBAN ÉS A TISZTA KONYHASÓVAL SÓZÁSBAN
(2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26, s Talmud Baba kamma 93 b. lap és Talmud Taanith 10 a. lap.)

BIZONYÍTÁS: Az interneten Star-K koser étkezési sóként is ajánlják a patkányméreg „BONSALT”
kálisót.  Ebből  nyilvánvaló a  Magyarországi  Zsidó Hitközség felelőssége azért,  hogy évente kb.
40.000 keresztény magyar pusztul ki és még sokkal több ivartalanodik. Azért gyilkolnak vele, hogy
megvalósíthassák az Alliance Israélite által 1910-ben nyíltan meghirdetett, Magyaroszág és Galícia
elfoglalási 100 éves tervet? 2010-től ehhez liberalizálták az izraeli cégek hazánkba betelepülését, és
az izraeli és ukrán orosz (nem magyar) izraeliták vízummentes itt tartózkodását? Ettől kezdve az ily
módon ide vándorlók az itt szült gyermekeik nevére akármennyi ingatlant felvásárolhatnak? 

Hazánkban gyermekvállalási hitel felvételére biztatják fel a keresztény magyar fiatalokat. Azokat is,
akiknek a Nemzeti Stop Só programmal rájuk kényszerített hiányos konyhasópótlás és a mérgezően
sok káliumot tartalmazó élelmiszerek tönkretették, tönkreteszik a nemzőképességét. A normálisnak
az ötöde alá csökkentették az étkezési konyhasó pótlást, s tíztől- százszoros mennyiséggel adagolják
túl a káliumot. Az egészséges víz, konyhasó és kálium dózisok étkezésnél is a Ringer infúziós oldat
szerinti dózisúak. Pl. napi 3 liter desztillált víz + 27 gramm konyhasó + 0,36 gramm kálium vérbe
juttatása. Már 2 gramm kálium éhgyomorra bejuttatása is vese- és szívműködés mérgező hatású!!!! 

Bebizonyosodott, hogy a hazai kormányoktól, s az ENSZ Világ Egészségügyi Szervezettől (WHO)
sem számíthatunk védelemre. A WHO is ajánlotta a konyhasó helyett kálisóval sózást! A kálium
túladagolás mindenkit  mérgező hatását bizonyító klinikai mérések dokumentációit  országgyűlési
szakértőként és rendőrségi nyomozás útján szereztem be. Ne hagyd magad becsapni!! Alakítsd ki a
saját véleményedet a  www.tejfalussy.com honlapomon és az onnan hívható korábbi honlapjaimon
közzétett biológiai hatás kalibráló mérési bizonyítékok és a Nobel-díjasok szakvéleményei alapján! 

„Az egyéni megoldás a menekülési út!” Desztilláld otthon az ivó- és főzővized! Kellő mennyiségű
gyógyszerkönyvi  tisztaságú NaCl étkezési  sóval  sózzál!  A magyar sószabványra nem hivatkozó
többi  étkezési  só  megbízhatatlan!  A  tiszta  sót  jelenleg  főként  a  gyógyszertárakból  vagy  a
www.tisztaso.hu honlapról szerezheted be! A tiszta konyhasóval sózás napi költsége csak kb. 10,-
Ft. Ne kockáztasd az életeteket az ezeken spórolással!

Feljelentésként kapja: ORFK / Interpol. Cc.: Dr. Szeszák Gyula volt főügyész, mint jogi főszakértő

Budapest, 2019. szeptember 14.

Tejfalussy  András  méréstudományi  szakértő,  megbízás  nélküli  kárelhárító  (1-420415-0215,  an.:
Bartha  Edit)  2621  Verőce,  Lugosi  u.  71.,  néhai  Dr.  Tejfalussy  Béla  táblabíró  és  Bartha  Béla
rendőrfőkapitány unokája.  (www.tejfalussy.com,   tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  +36 20
2181408)

(Korábban a cégbíróságon hitelesített aláírás)
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