
Kálisóval mérgezett étkezési sók és élelmiszerek árusítását akadályozás

A  NÉBIH  lenne  köteles  elintézni,  hogy  valamennyi  településen  tudják  az
élelmiszerüzletekben  és  bioboltokban,  hogy  a  MENZAREFORM-ban  előírt  étkezési
sószabvány  tartalma  és  hivatkozási  száma  is  megváltozott.  Az  korábbi  étkezési
sószabványt „kiherélték” és átszámozták. Az új szabványra nem hivatkozó étkezési sók
és azokkal készített ételek, italok akármennyi patkányméreg kálisót tartalmazhatnak. 

A NÉBIH lenne köteles felhívni a magyar lakosság figyelmét arra is, hogy a NÉBIH
véletlenszerű, ritka mintavételei miatt nem ellenőrzi megbízhatóan az étkezési sók és az
élelmiszerek tényleges káliumtartalmát.

A mellékelt YouTube és Facebook hozzászólásokat tettem fel a CBA és a LIDL és egyéb
kereskedők YouTube és Facebook publikációihoz.Továbbá Orbán Viktor Facebook oldalára
feltettem  az  ORFK-nak  megküldött  mellékelt  feljelentést.  Jogos  védelem  (Btk.)  és
megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében. Miután a NÉBIH vezetői elmulasztották
feljelenteni a közérdekű bejelentésem alapján lebukott nyírtassi cég illetékeseit. Azokat,
akiknek az azonos feliratú étkezési sójukban hol 100% tiszta konyhasó, hol 100% kálisó,
azaz patkányméreg volt. A csalásuk (véletlenül) a NÉBIH véletlenesített mintavételével is
kiderült. A NÉBIH egyébként a Nyírtassi cég vezetőjétől azt is eltűrte, hogy állati
takarmánysóként is patkányméreg kálisót csomagoltak. A mellékletek arra valók, hogy az
élelmiszerboltok és bioboltok vezetői ne mondhassák majd amikor a mérgező élelmiszerek
árusítóit akasztani lehet vagy főbelőni, ahogyan Kínában ma szokás, hogy „nem tudták,
hogy  fajirtásban  vesznek  részt”  a  véletlenített  mennyiségben  patkányméreg  kálisót
tartalmazó étkezési sók és ezekkel készített élelmiszerek árusításával.

Az akkreditált hazai gyógyszerlaboratórium által ellenőrzött megbízhatóan kálisómentes
Á.G.I.  tiszta  só  laboratóriumi  mérési  adatait  lásd  a  www.tisztaso.hu honlapon.  Sok
biobolt, de még kevés élelmiszer üzlet árusítja, mert a NÉBIH és a Hír tv lejárató
kampánya elbizonytalanította a vásárlókat. (Utóbbi helyreigazítást tett közzé.)

Mellékletek iratjelei: 
1./szexualitasvedelem160816bioboltok, 2./szexualitasvedelem160816Lidl, 
3./szexualitasvedelem160816CBA, 4./nemhulyekezekhanemrablogyilkosok160819
5./rakbetegekettajekoztatas160819, 6./

Magyarország, 2016. augusztus 19.  

Jogos  védelemként  (Btk.)  és  megbízás
nélküli  kárelhárítóként  (Ptk.)  közreadja:
(nemes  Sydo)  Tejfalussy  András  Béla
Ferenc  (1-420415-0215,  an.:  Bartha
Edit),  hatásmérés  tudományi  (korábban
parlamenti)  szakértő,  H-2621  Verőce,
Lugosi u. 71. www.tejfalussy.com,
+36 20 218 1408               

 Iratjel: nebihhelyettvezettkarelharitastbejelentes160819

www.tejfalussy.com

http://www.tisztaso.hu/


Melléklet-1.

Javaslom minden Bioboltnak, hogy egyezzen meg a hazai akkreditált gyógyszerlabóratórium által is 
ellenőrzött gyógyszertári tisztaságú NaCl konyhasót (lásd a www.tisztasó.hu honlapon) árusító céggel, 
mivel ez az étkezési só a legmegbízhatóbb, amióta megengedték a nem szabványos, akármennyi 
patkányméreg kálisót tartalmazó "étkezési sók" forgalmazását. Lásd az alábbi figyelemfelhívást:

Érdekel, hogy kik, miért és mivel teszik tönkre a szexualitásodat? Az étkezési víz-, konyhasó és kálium 
pótlásod megváltoztatásával! Ha érdekel, lásd az alábbi tudományos hatásmérési eredményeket:
Nem hiteles az olyan orvos, gyógyszerész, publicista és politikus, aki tudja, de hallgat róla, hogy 
mózesi, talmudi módszerekkel (lásd 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/2. és 22, és Talmud Taanith 10 a. 
lap, Baba kamma 93 b. lap) irtatja a magyar lakosságot a „nemzeti kormányunk”. Például az étkezési 
sóként az interneten árusított patkányméreg hatású kálisóval, lásd kóser tanúsítványos BONSALT!. 
Továbbá az egészségvédő, gyógyhatású desztillált víz ivóvízként használását "életveszélyes 
vízmérgezés okozónak", és az ivóvíz bázis folyóinkba hiányos tisztítás után bevezettetett szennyvízzel 
bejutó és a klórozással nem hatástalanítható fertőző vírusokat, arzént és egyéb mérgeket tartalmazó 
vezetékes stb. ivóvizek egészséges ivóvíznek hazudásával. Valamint a víz, vérszérum, vizelet 
laboratóriumi vizsgálati eredményei értékeléséhez alapul vett optimum határok és mérgezési 
határértékek tervszerű módosítgatásával. Miért? Azért, hogy a 2010. november 8-án az Országgyűlés 
által „liberalizált” izraeli cég ide betelepülés eredményeként hazánkban szaporodó izraeliták létszáma 
mindenkori növekedésével arányosan pusztuljunk. A betelepült gazdag izraeli, ukrán stb. migránsok 
bármit megvehetnek az itt született, magyar vagy kettős állampolgár gyerekeiknek, ami addig a 
magyaroké volt. Házat, földet, erdőt, folyót, tavat, települést, mindent. Hazánkban évtizedek óta 
tudatosan életrövidítik és ivartalanítják a nem kóser étkezésű zsidó- és nem zsidó lakosságot. Nobel-
díjat is kaptak 1950-ben, akik patkányokon és embereken végzett konyhasó- és káliumdózis variációs 
méréseikkel igazolták az étkezési konyhasópótlás korlátozás és a kálium túladagolás betegítő, 
vesemérgező, szívműködés gátló, vérbesűrítéssel magas vérnyomást okozó, allergizáló, ivartalanító 
stb. életrövidítő, fajirtó hatásait. Azóta a kormányok tudatosan arra használják, hogy az ily módon 
népirtással kiürített ingatlanokkal szolgálhassanak a becsalt migránsoknak. Hazánkban az Európai 
Unió és Izrael kölcsönös cégbefogadási megállapodása alapján az izraelieknek, és már intézik, hogy 
nemsokára az ukrán zsidóknak is. Németországban és sok más európai uniós országban is, a muszlim 
migránsoknak is. Mindehhez az Európai Unió Szakbizottságai, USA és az ENSZ WHO hamis 
egészségügyi és élelmiszer minőség ellenőrzési irányelveire is alapoznak, hivatkoznak. Vagyis tudatos 
fajirtás a Nemzeti Stop Só, Chips adó, Menzareform, és a háztartási szennyvíznek a termőtalaj helyett 
az ivóvízbázis folyókba vezetése, a lakosság adókkal is erre kényszerítése! Minden 1 liter desztillált víz 
mellé 9 gramm konyhasót, de csak 0,12 gramm káliumot szükséges pótolni. A Menzareform 
akármennyi vízhez legfeljebb 5 gramm konyhasó és legalább 4,7 gramm akármilyen gyors napi 
káliumpótlást kényszerít rá a nem kóser étkezésű lakosságra, a gyerekeinkre is. Emiatt csökken 
folyamatosan az átlagélethossz és emiatt nő a szaporodásképtelenség a magyar lakosság körében! 1 
órán belül 0,8 gramm káliumnak a vérbejutása is mérgező. Mindegy, hogy honnan jut be. A Coca-Cola 
minden litere 1,5 gramm káliumot juttat be. Izzadás után, konyhasóhiányos állapotban, éhgyomorra 
több litert fogyasztva belőle akár szívleállást is okozhat. Ezeket is eltitkolta az „orvosod és 
gyógyszerészed”? A konkrét bizonyítékokat s a tételes bizonyítást lásd a www.tejfalussy.com 
honlapomon (videók, email-könyvek, on-line képzés, MEHNAM rovatok). Bizonyítsa is, aki azt állítja, 
hogy Magyarország egy „alkotmányos jogállam”! Ez a jogos védelmet (Btk.) megvalósító tájékoztatás 
az én felelősségemre változatlan szöveggel szabadon terjeszthető! Elsősorban a szexualitással 
foglalkozó YouTube és Facebook témákban célszerű közérdekű hozzászólásként feltenni.
Megbízás nélküli kárelhárítóként (Ptk.) közreadja: (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-
420415-0215), hatásmérés tudományi (korábban parlamenti) szakértő
Utóirat: Naponta több embert gyilkolnak meg a hazai stopsós, chipsadós, menzareformos terroristák, 
mint amennyit az iszlámosok eddig összesen! 
Magyarország, 2016. aug.16. (iratjel: szexualitasvedelem160816bioboltok), 

www.tejfalussy.com



Melléklet-2.

Javaslom, hogy a Lidl cég is egyezzen meg a hazai akkreditált gyógyszerlabóratórium által is 
ellenőrzött gyógyszertári tisztaságú NaCl konyhasót (lásd a www.tisztasó.hu honlapon) árusító céggel, 
mivel ez az étkezési só a legmegbízhatóbb, amióta megengedték a nem szabványos, akármennyi 
patkányméreg kálisót tartalmazó "étkezési sók" forgalmazását. Lásd az alábbi figyelemfelhívást:

Érdekel, hogy kik, miért és mivel teszik tönkre a szexualitásodat? Az étkezési víz-, konyhasó és kálium 
pótlásod megváltoztatásával! Ha érdekel, lásd az alábbi tudományos hatásmérési eredményeket:
Nem hiteles az olyan orvos, gyógyszerész, publicista és politikus, aki tudja, de hallgat róla, hogy 
mózesi, talmudi módszerekkel (lásd 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/2. és 22, és Talmud Taanith 10 a. 
lap, Baba kamma 93 b. lap) irtatja a magyar lakosságot a „nemzeti kormányunk”. Például az étkezési 
sóként az interneten árusított patkányméreg hatású kálisóval, lásd kóser tanúsítványos BONSALT-t! 
Továbbá az egészségvédő, gyógyhatású desztillált víz ivóvízként használását "életveszélyes 
vízmérgezés okozónak", és az ivóvíz bázis folyóinkba hiányos tisztítás után bevezettetett szennyvízzel 
bejutó és a klórozással nem hatástalanítható fertőző vírusokat, arzént és egyéb mérgeket tartalmazó 
vezetékes stb. ivóvizek egészséges ivóvíznek hazudásával. Valamint a víz, vérszérum, vizelet 
laboratóriumi vizsgálati eredményei értékeléséhez alapul vett optimum határok és mérgezési 
határértékek tervszerű módosítgatásával. Miért? Azért, hogy a 2010. november 8-án az Országgyűlés 
által „liberalizált” izraeli cég ide betelepülés eredményeként hazánkban szaporodó izraeliták létszáma 
mindenkori növekedésével arányosan pusztuljunk. A betelepült gazdag izraeli, ukrán stb. migránsok 
bármit megvehetnek az itt született, magyar vagy kettős állampolgár gyerekeiknek, ami addig a 
magyaroké volt. Házat, földet, erdőt, folyót, tavat, települést, mindent. Hazánkban évtizedek óta 
tudatosan életrövidítik és ivartalanítják a nem kóser étkezésű zsidó- és nem zsidó lakosságot. Nobel-
díjat is kaptak 1950-ben, akik patkányokon és embereken végzett konyhasó- és káliumdózis variációs 
méréseikkel igazolták az étkezési konyhasópótlás korlátozás és a kálium túladagolás betegítő, 
vesemérgező, szívműködés gátló, vérbesűrítéssel magas vérnyomást okozó, allergizáló, ivartalanító 
stb. életrövidítő, fajirtó hatásait. Azóta a kormányok tudatosan arra használják, hogy az ily módon 
népirtással kiürített ingatlanokkal szolgálhassanak a becsalt migránsoknak. Hazánkban az Európai 
Unió és Izrael kölcsönös cégbefogadási megállapodása alapján az izraelieknek, és már intézik, hogy 
nemsokára az ukrán zsidóknak is. Németországban és sok más európai uniós országban is, a muszlim 
migránsoknak is. Mindehhez az Európai Unió Szakbizottságai, USA és az ENSZ WHO hamis 
egészségügyi és élelmiszer minőség ellenőrzési irányelveire is alapoznak, hivatkoznak. Vagyis tudatos 
fajirtás a Nemzeti Stop Só, Chips adó, Menzareform, és a háztartási szennyvíznek a termőtalaj helyett 
az ivóvízbázis folyókba vezetése, a lakosság adókkal is erre kényszerítése! Minden 1 liter desztillált víz 
mellé 9 gramm konyhasót, de csak 0,12 gramm káliumot szükséges pótolni. A Menzareform 
akármennyi vízhez legfeljebb 5 gramm konyhasó és legalább 4,7 gramm akármilyen gyors napi 
káliumpótlást kényszerít rá a nem kóser étkezésű lakosságra, a gyerekeinkre is. Emiatt csökken 
folyamatosan az átlagélethossz és emiatt nő a szaporodásképtelenség a magyar lakosság körében! 1 
órán belül 0,8 gramm káliumnak a vérbejutása is mérgező. Mindegy, hogy honnan jut be. A Coca-Cola 
minden litere 1,5 gramm káliumot juttat be. Izzadás után, konyhasóhiányos állapotban, éhgyomorra 
több litert fogyasztva belőle akár szívleállást is okozhat. Ezeket is eltitkolta az „orvosod és 
gyógyszerészed”? A konkrét bizonyítékokat s a tételes bizonyítást lásd a www.tejfalussy.com 
honlapomon (videók, email-könyvek, on-line képzés, MEHNAM rovatok). Bizonyítsa is, aki azt állítja, 
hogy Magyarország egy „alkotmányos jogállam”! Ez a jogos védelmet (Btk.) megvalósító tájékoztatás 
az én felelősségemre változatlan szöveggel szabadon terjeszthető! Elsősorban a szexualitással 
foglalkozó YouTube és Facebook témákban célszerű közérdekű hozzászólásként feltenni.
Megbízás nélküli kárelhárítóként (Ptk.) közreadja: (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-
420415-0215), hatásmérés tudományi (korábban parlamenti) szakértő
Utóirat: Naponta több embert gyilkolnak meg a hazai stopsós, chipsadós, menzareformos terroristák, 
mint amennyit az iszlámosok eddig összesen! 
Magyarország, 2016. aug.16. (iratjel: szexualitasvedelem160816Lidl)

www.tejfalussy.com



Melléklet-3.

Javaslom, hogy a CBA cég is egyezzen meg a hazai akkreditált gyógyszerlabóratórium által is 
ellenőrzött gyógyszertári tisztaságú NaCl konyhasót (lásd a www.tisztasó.hu honlapon) árusító céggel, 
mivel ez az étkezési só a legmegbízhatóbb, amióta megengedték a nem szabványos, akármennyi 
patkányméreg kálisót tartalmazó "étkezési sók" forgalmazását. Lásd az alábbi figyelemfelhívást:

Érdekel, hogy kik, miért és mivel teszik tönkre a szexualitásodat? Az étkezési víz-, konyhasó és kálium 
pótlásod megváltoztatásával! Ha érdekel, lásd az alábbi tudományos hatásmérési eredményeket:
Nem hiteles az olyan orvos, gyógyszerész, publicista és politikus, aki tudja, de hallgat róla, hogy 
mózesi, talmudi módszerekkel (lásd 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/2. és 22, és Talmud Taanith 10 a. 
lap, Baba kamma 93 b. lap) irtatja a magyar lakosságot a „nemzeti kormányunk”. Például az étkezési 
sóként az interneten árusított patkányméreg hatású kálisóval, lásd kóser tanúsítványos BONSALT-t! 
Továbbá az egészségvédő, gyógyhatású desztillált víz ivóvízként használását "életveszélyes 
vízmérgezés okozónak", és az ivóvíz bázis folyóinkba hiányos tisztítás után bevezettetett szennyvízzel 
bejutó és a klórozással nem hatástalanítható fertőző vírusokat, arzént és egyéb mérgeket tartalmazó 
vezetékes stb. ivóvizek egészséges ivóvíznek hazudásával. Valamint a víz, vérszérum, vizelet 
laboratóriumi vizsgálati eredményei értékeléséhez alapul vett optimum határok és mérgezési 
határértékek tervszerű módosítgatásával. Miért? Azért, hogy a 2010. november 8-án az Országgyűlés 
által „liberalizált” izraeli cég ide betelepülés eredményeként hazánkban szaporodó izraeliták létszáma 
mindenkori növekedésével arányosan pusztuljunk. A betelepült gazdag izraeli, ukrán stb. migránsok 
bármit megvehetnek az itt született, magyar vagy kettős állampolgár gyerekeiknek, ami addig a 
magyaroké volt. Házat, földet, erdőt, folyót, tavat, települést, mindent. Hazánkban évtizedek óta 
tudatosan életrövidítik és ivartalanítják a nem kóser étkezésű zsidó- és nem zsidó lakosságot. Nobel-
díjat is kaptak 1950-ben, akik patkányokon és embereken végzett konyhasó- és káliumdózis variációs 
méréseikkel igazolták az étkezési konyhasópótlás korlátozás és a kálium túladagolás betegítő, 
vesemérgező, szívműködés gátló, vérbesűrítéssel magas vérnyomást okozó, allergizáló, ivartalanító 
stb. életrövidítő, fajirtó hatásait. Azóta a kormányok tudatosan arra használják, hogy az ily módon 
népirtással kiürített ingatlanokkal szolgálhassanak a becsalt migránsoknak. Hazánkban az Európai 
Unió és Izrael kölcsönös cégbefogadási megállapodása alapján az izraelieknek, és már intézik, hogy 
nemsokára az ukrán zsidóknak is. Németországban és sok más európai uniós országban is, a muszlim 
migránsoknak is. Mindehhez az Európai Unió Szakbizottságai, USA és az ENSZ WHO hamis 
egészségügyi és élelmiszer minőség ellenőrzési irányelveire is alapoznak, hivatkoznak. Vagyis tudatos 
fajirtás a Nemzeti Stop Só, Chips adó, Menzareform, és a háztartási szennyvíznek a termőtalaj helyett 
az ivóvízbázis folyókba vezetése, a lakosság adókkal is erre kényszerítése! Minden 1 liter desztillált víz 
mellé 9 gramm konyhasót, de csak 0,12 gramm káliumot szükséges pótolni. A Menzareform 
akármennyi vízhez legfeljebb 5 gramm konyhasó és legalább 4,7 gramm akármilyen gyors napi 
káliumpótlást kényszerít rá a nem kóser étkezésű lakosságra, a gyerekeinkre is. Emiatt csökken 
folyamatosan az átlagélethossz és emiatt nő a szaporodásképtelenség a magyar lakosság körében! 1 
órán belül 0,8 gramm káliumnak a vérbejutása is mérgező. Mindegy, hogy honnan jut be. A Coca-Cola 
minden litere 1,5 gramm káliumot juttat be. Izzadás után, konyhasóhiányos állapotban, éhgyomorra 
több litert fogyasztva belőle akár szívleállást is okozhat. Ezeket is eltitkolta az „orvosod és 
gyógyszerészed”? A konkrét bizonyítékokat s a tételes bizonyítást lásd a www.tejfalussy.com 
honlapomon (videók, email-könyvek, on-line képzés, MEHNAM rovatok). Bizonyítsa is, aki azt állítja, 
hogy Magyarország egy „alkotmányos jogállam”! Ez a jogos védelmet (Btk.) megvalósító tájékoztatás 
az én felelősségemre változatlan szöveggel szabadon terjeszthető! Elsősorban a szexualitással 
foglalkozó YouTube és Facebook témákban célszerű közérdekű hozzászólásként feltenni.
Megbízás nélküli kárelhárítóként (Ptk.) közreadja: (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-
420415-0215), hatásmérés tudományi (korábban parlamenti) szakértő
Utóirat: Naponta több embert gyilkolnak meg a hazai stopsós, chipsadós, menzareformos terroristák, 
mint amennyit az iszlámosok eddig összesen! 
Magyarország, 2016. aug.16. (iratjel: szexualitasvedelem160816CBA)

www.tejfalussy.com



Meléklet-4.
Iratjel: nemhulyekezekhanemrablogyilkosok160819

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook oldalára is feltett feljelentés: tömeggyilkosság az
Emberi Erőforrások Minisztérium „Chipsadó, Nemzeti Stop só, Menzareform” akciója

Menzareform címén lecsökkentették a konyhasópótlást „napi 5 grammra”. Ennél legalább
300%-kal több konyhasót kellene pótolni. (Például napi 3 liter víz pótlásánál 27 gramm
konyhasót.)  Felbiztatták a magyarokat, hogy a szükségesnél 1000%-kal több, legalább
4,7 gramm káliumot pótoljanak naponta. (Pedig napi 3 liter vízzel is csupán 0,36 gramm
káliumot szükséges bejuttatni a vérbe. Veszélyes méreg a vérbe 1 órán belül bejuttatott
0,8 vagy 1,6 grammnál több kálium. A napi 2,2 vagy 3,6 grammnál több káliumot evés
és/vagy ivás felnőttnél is szívműködés rontó, torzítja az EKG-t.) A MENZAREFORM-ban
is szereplő, a kálisó étkezési sóként használatát tiltó MSZ-01-10007-82 sószabványt
azóta „kiherélték”. Az új szabvány megengedi a patkányméreg kálisóval konyhasó helyett
sózást (lásd a kóser tanúsítványos BONSALT kálisó interneten árusítását). Az élő ember
testnedveiben  lévő  optimális  víz:konyhasó,  nátrium:kálium  arány  víz:konyhasó=110,
nátrium:kálium=30. A gyógyításra több száz éve sikerrel alkalmazott Ringer oldatban is
ez a dózisarány. Mindez tudatos népirtást bizonyít, de az is, hogy 1950-ben Nobel díjat
kapott  három kutató,  akik  patkányoknál  és  embereknél  konkrét  etetési  kísérletekkel
bebizonyították, hogy betegítő, magas vérnyomást is okozó, életrövidítő, ivartalanító,
vagyis fajirtó hatású a konyhasót hiányosan pótló és/vagy a káliumot túladagoló táplálék.
(Laboratóriumi mérésekből nem látszik a „stop só” egészségrontó hatása, miután a mérési
adatok értelmezéséhez előírt korábbi  helyes határértékeket „átállították”. A gyilkoló
kálium túladagolás a pusztuló sejtekből a halott vérébe beszabaduló 50-szer több kálium
miatt sem mutatható ki. Szívműtéteknél, kivégzésnél is káliummal állítják le a szívet.)

Miután nem hülyék Rétvári Bence „emberi erőforrás minisztériumi” államtitkár és társai,
tudatosan fajirtó bűnözők, akik a Nemzeti Stop Só, Chipsadó és Menzareform (mózesi-
talmudi) módszereikkel legfőbb erőforrásunkat, az egészségünket rongálják. Ha Kínában
valaki ezt tenné a kínaiakkal, azonnal kivégeznék. Itt viszont nem büntetik őket, mivel a
korrupt rendőrök, ügyészek, bírák a fenti hatásmérési ténybizonyítékokat semmibe véve,
az akadémikusok és egyetemi professzorok hamis szakvéleményeivel állandóan védik őket.

Minderről a korrupt média is eltereli a figyelmet a rezsicsökkentés, katasztrófavédelem,
migrációkadályozás,  devizahitelesmentés,  munkanélküliség  csökkentés,  GDP  növelés,
adósságállomány  csökkentési  eredmények  és  a  betegségmegelőzés,  környezetvédelem,
állatvédelem, ivóvízvédelem, élelmiszerbiztonság stb. ígérgetések és a mindenféle közúti
balesetek és ténylegesen soha be nem bizonyítható egyéni korrupciók előtérbe állításával.

Véleményem szerint nem „hülyeségből”, hanem azért irtják a magyarokat, hogy izraeli és
ukrán stb. zsidóknak helyet csináljanak, sok „kiürült” olcsó ingatlant. A hazaárulásban a
„hivatalos média” is segít nekik, lásd a „szexualitasvedelem160816” iratjelű mellékletet.

Valamennyi általam hivatkozott bizonyíték megtalálható a  www.tejfalussy.com honlapom
videó, email-könyv, MEHNAM és on-line tanítás rovataiban (és az ezen a honlapon belül
működő www.aquanet.fw.hu korábbi tudományos honlapon), ezért itt nem mellékelem.

www.tejfalussy.com

http://www.aquanet.fw.hu/
http://www.tejfalussy.com/


Jogos védelemként (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárítóként (Ptk.) közreadja: (nemes
Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), hatásmérés
tudományi (korábban parlamenti) szakértő, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. +36 20 218 1408

Magyarország, 2016. augusztus 19.  

/ Tejfalussy András /

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>

másolatot kap:"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>
titkos másolat: . . . . . . 

dátum:2016. Augusztus 19. 12:50 
tárgy:Nem hülyék ezek hanem rablógyilkosok (Orbán Viktor miniszterelnök Facebook oldalára is 
feltett feljelentés)
küldő:gmail.com 

www.tejfalussy.com



Melléklet-5.

Rakbetegekettajekoztatas160819

A káliumtúladagolással  és  konyhasóhiánnyal  okozott  rákbetegségeket  nem  szabad  lelki  betegségként
kezelni

A rákbeteg zsidók állítólag 98%-ban sikeres meggyógyításának a Salsol infúzió az eltitkolt módszere. Tiszta
desztilllált vízből és tiszta NaCl konyhasóból áll. A desztilláltvíz kúrával gyógyítás étkezési változatát lásd a
www.tejfalussy.com honlap Email-könyv 1-ben. Német közjegyző előtt aláírta egy német főrabbi is, hogy a
világfőrabbi megtiltotta a valódi gyógymóddal nemzsidókat is gyógyítást. Ez lehet az oka, hogy titkolják az
ezzel gyógyítást az orvosok és a meggyógyított zsidók is. Ismerek olyan fiatalembert, akit a SALSOL-lal
gyógyítottak ki  a hererákból.  Több kórházi  ápoló is  elmondta,  hogy a kemoterápián egyes rákbetegeket
SALSOL-lal gyógyítanak. Nyilván ez lehet az oka, hogy manapság a desztillált vízről és a konyhasóról is azt
híreszteli az ÁNTSZ, hogy életveszélyes mérgek és a konyhasó helyett a patkányméreg hatású kálisóval
célszerű sóznunk. Előbb a kálisó REDI sót árusították gyógytápszerként, és manapság az Interneten kóser
tanúsítvánnyal is árusítják étkezési célra a kálisót Bonsalt  „jósó” fedőelnevezéssel.  Ehhez a népirtáshoz
kormány programot is működtetnek, a bizonyítékait lásd az alábbi feljelentésben:

Iratjel: nemhulyekezekhanemrablogyilkosok160819 

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook oldalára is feltett feljelentés: 

Tömeggyilkosság az Emberi Erőforrások Minisztérium „Chipsadó, Nemzeti Stop só, Menzareform” akciója,
az hogy Menzareform címén lecsökkentették a konyhasópótlást „napi 5 grammra”. Ennél legalább 300%-nál
több konyhasót kellene pótolni.  (Például napi 3 liter víz pótlásánál 27 gramm konyhasót.)  Felbiztatták a
magyarokat, hogy a szükségesnél 1000%-kal több, legalább 4,7 gramm káliumot pótoljanak naponta. (Pedig
napi 3 liter vízzel is csupán 0,36 gramm káliumot szükséges bejuttatni a vérbe. Veszélyes méreg a vérbe 1
órán belül bejuttatott 0,8 vagy 1,6 grammnál több kálium. A napi 2,2 vagy 3,6 grammnál több káliumot evés
és/vagy ivás felnőttnél is szívműködés rontó, torzítja az EKG-t.) A MENZAREFORM-ban is szereplő, a kálisó
étkezési  sóként  használatát  tiltó  MSZ-01-10007-82  sószabványt  azóta  „kiherélték”.  Az  új  szabvány
megengedi a patkányméreg kálisóval konyhasó helyett sózást (lásd a kóser tanúsítványos BONSALT kálisó
interneten  árusítását).  Az  élő  ember  testnedveiben  lévő  optimális  víz:konyhasó,  nátrium:kálium  arány
víz:konyhasó=110, nátrium:kálium=30. A gyógyításra több száz éve sikerrel alkalmazott Ringer oldatban is
ez a dózisarány. Mindez tudatos népirtást bizonyít, de az is, hogy 1950-ben Nobel díjat kapott három kutató,
akik  patkányoknál  és  embereknél  konkrét  etetési  kísérletekkel  bebizonyították,  hogy  betegítő,  magas
vérnyomást is okozó, életrövidítő, ivartalanító, vagyis fajirtó hatású a konyhasót hiányosan pótló és/vagy a
káliumot  túladagoló  táplálék.  (Laboratóriumi  mérésekből  nem látszik  a  „stop  só”  egészségrontó  hatása,
miután a mérési adatok értelmezéséhez előírt korábbi helyes határértékeket „átállították”. A gyilkoló kálium
túladagolás a pusztuló sejtekből a halott vérébe beszabaduló 50-szer több kálium miatt sem mutatható ki.
Szívműtéteknél,  kivégzésnél is káliummal állítják le a szívet.) Miután nem hülyék Rétvári Bence „emberi
erőforrás minisztériumi” államtitkár és társai, tudatosan fajirtó bűnözők, akik a Nemzeti Stop Só, Chipsadó és
Menzareform  (mózesi-talmudi)  módszereikkel  legfőbb  erőforrásunkat,  az  egészségünket  rongálják.  Ha
Kínában valaki ezt tenné a kínaiakkal, azonnal kivégeznék. Itt viszont nem büntetik őket, mivel a korrupt
rendőrök,  ügyészek,  bírák  a  fenti  hatásmérési  ténybizonyítékokat  semmibe  véve,  az  akadémikusok  és
egyetemi professzorok hamis szakvéleményeivel állandóan védik őket. Minderről a korrupt média is eltereli a
figyelmet  a  rezsicsökkentés,  katasztrófavédelem,  migrációkadályozás,  devizahitelesmentés,
munkanélküliség  csökkentés,  GDP  növelés,  adósságállomány  csökkentési  eredmények  és  a
betegségmegelőzés, környezetvédelem, állatvédelem, ivóvízvédelem, élelmiszerbiztonság stb. ígérgetések
és a mindenféle  közúti  balesetek és ténylegesen soha be nem bizonyítható  egyéni  korrupciók előtérbe
állításával. Véleményem szerint nem „hülyeségből”, hanem azért irtják a magyarokat, hogy izraeli és ukrán
stb. zsidóknak helyet csináljanak, sok „kiürült” olcsó ingatlant. A hazaárulásban a „hivatalos média” is segít
nekik,  lásd  a  „szexualitasvedelem160816”  iratjelű  mellékletet.  Valamennyi  általam hivatkozott  bizonyíték
megtalálható a www.tejfalussy.com honlapom videó, email-könyv, MEHNAM és on-line tanítás rovataiban (és
az  ezen  a  honlapon  belül  működő  www.aquanet.fw.hu  korábbi  tudományos  honlapon),  ezért  itt  nem
mellékelem. 

Jogos védelemként (Btk.)  és megbízás nélküli  kárelhárítóként (Ptk.)  közreadja:  (nemes Sydo) Tejfalussy
András  Béla  Ferenc  (1-420415-0215,  an.:  Bartha  Edit),  hatásmérés  tudományi  (korábban  parlamenti)

www.tejfalussy.com



szakértő, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. +36 20 218 1408 Magyarország, 2016. augusztus 19. /  Tejfalussy
András / 

feladó: András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com> 
címzett: Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>
másolatot kap: "orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>
titkos másolat: . . . . . . 
dátum:2016. Augusztus 19. 12:50
tárgy:Nem hülyék  ezek  hanem rablógyilkosok  (Orbán  Viktor  miniszterelnök  Facebook  oldalára  is  feltett
feljelentés)
küldő:gmail.com 

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:

"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
miniszter@fm.gov.hu;
elnokititkarsag@nebih.gov.hu;
Pintér Sándor <ugyfelszolgalat@bm.gov.hu>

másolatot kap:
guzsvann@budapest.police.hu;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>

titkos másolat:. . . . 
dátum:2016. augusztus 19. 21:11
tárgy:NÉBIH helyett folytatott megbízás nélküli kárelhárításról tájékoztatás
küldő:gmail.com

feladó:Ügyfélszolgálat (BM)<ugyfelszolgalat@bm.gov.hu>

címzett:
András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy 
<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

dátum:2016. augusztus 19. 21:11
tárgy:Valasz
küldő:bm.gov.hu

titkosítás:Normál (TLS) További információ

:Ez az üzenet főként a beszélgetésben részt vevő személyek miatt fontos.

Tisztelt Feladó!

 
Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium levelezőrendszere, 
megérkezett az ugyfelszolgalat@bm.gov.hu címre.
A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a címzett 
személynek vagy hivatali szervezetnek.
Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 
Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 
 
BM Ügyfélszolgálat

www.tejfalussy.com
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