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Tisztelt Balog Zoltán Miniszter Úr!                                          Hivatkozás: 20282-1/2015-SZTAJ
 
 Bejelentem, hogy nem fogadhatjuk el az Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda
alkalmazottai  "feljelentés"  tárgyú,  20282-1/2015-SZTAJ iktatószámú  válaszát,  melyet  állítólag  az  Ön
megbízásából küldtek, úgy, hogy az sem egyértelmű, hogy az Önhöz címzett melyik beadványra hivatkoznak. 
 Az Önök ezen válasza aláírva sincs hitelesen. A nemzetbiztonsági fontosságú közérdekű bejelentéseimet és
kárelhárítási javaslataimat és azok konkrét bizonyítékait csak „lehetséges rendőrségi feljelentésnek” tünteti
fel. Azokat, amelyek leleplezik, hogy Önök vegyi fegyvert alkalmaznak a „Stop Só” programjukkal, s azzal,
hogy a tiszta ivóvizet mérgezőnek, a nem tiszta vizet pedig legegészségesebb élelmiszernek hazudják. A
Központi Statisztikai Hivatal szerint 1960 és 2002 között évente kb. 35.000 fővel fogy a magyar lakosság.
Valójában ezek okozzák, s az, hogy a jelenleg Ön által felügyelt intézmények olyan hamis törvények és
rendeletek  alapján  működnek,  amelyek  megengedik  a  hiányos  NaCl  pótlással  vérbesűrítéssel,  kálisóval
ételmérgezéssel és tiszta ivóvízhez jutás akadályozással folytatott népirtást. Zsidó népirtás, mivel kóser
sóként (Bonsalt) is kálisót árusítanak. Vagyis Önök a Biblia és Talmud szerinti izraelita területszerzési ölési
módszert használják a magyarok irtására, lásd Mózes II.23/20-33. és Talmud Baba kamma 93 b. lap és
Talmud Taanith 10 a. lap., és Sámuel II., Rabba bevétele. Ezért hazudják az ÁNTSZ honlapján és orvosi
lapokban is mérgezőnek a felnőttnél szükséges napi 15-25 gramm mennyiségű tiszta NaCl konyhasó pótlást.
Ezért hazudják mérgezőnek a tiszta desztillált ivóvizet. Miközben a Talmud szerint a tiszta desztillált víz
és  a  tiszta  NaCl  konyhasó  a  két  legfontosabb  természetes  gyógyhatású  anyag.  Önnek  nem  kell  külső
szakértőt fogadnia. Egyedül is megnézheti, hogy a vérbe közvetlenül beadható gyógyhatású SALSOL infúzió
kizárólag tiszta desztillált vízből és tiszta NaCl konyhasóból áll és hogy napi 3 liter ilyen oldattal 3 liter
desztillált vizet + 27 gramm konyhasót juttatnak be közvetlenül a vérbe. Láthatja, hogy a Ringer infúziónál
is ez a konyhasó/víz dózisarány (NaCl/víz=1/110). Láthatja, hogy 3 liter Ringerrel csak 0,4 gramm kálium
jut be a szervezetbe. Be kell látnia, hogy étkezésnél is ilyen az ember só, víz és kálium dózis igénye.
Ugyanis a SALSOL és RINGER infúziós dózisai szerintiek a testnedvek természetes víz : konyhasó : kálium
arányai. Beláthatja milyen aljas népirtás az Önök Stop Só programja, aminek a keretében a napi legalább
4,7 gramm kálium- és legfeljebb napi 5 gramm konyhasó pótlást optimálisnak hazudják! Beláthatja, hogy a
túladagolt kálisó kivégzőméreg. Az USA-ban ezzel állítják le halálraítéltek szívét és ezzel állítják le a szívet
a  szívműtétekhez  is.  Tudnia  kell,  hogy  orvosi  tankönyv  szerint  1  grammnál  több  kálium  1  óra  alatt
vérbejutása is veszélyes, és hogy az egészséges felnőtt EKG-jét is eltorzítja, ha 24 óra alatt 3 vagy 4
grammnál több káliumot eszik-iszik meg. A hazai kórházi ápoló „Fekete Angyal” is a kálisóval sorozatgyilkolt.
 Nem részletezem tovább. Mindezt egyszer korábban személyesen is elmondtam Önnek. Ezenkívül számos
mérési bizonyítékot tettem közzé a  www.tejfalussy.com honlapomon. Pl. a Nobel-díjas kutatók (mellékelt)
mérési eredményeit, amelyek a hiányos konyhasó pótlás és/vagy mérgező kálium túladagolás fajirtó hatását
bizonyítják. Továbbá Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész egyetemi tanár akadémiai nagydoktor írásbeli és videó
szakvéleményét. KÖJÁL statisztikát és Állami Számvevőszéki jelentést is, amelyek mérésekből bizonyítják,
hogy a kútvizek és a szennycsatornák tartalmával (is) szennyezett vezetékes víz is tűrhetetlenül mocskosak.
Lásd a mellékelt Népszabadság cikket is, ami szerint az Önök rendeletei egy teljes mértékben lelepleződött
népirtást fedezek, Lewish Dahl konyhasó hatás mérési adatai állatról emberre hamisan átszámolása alapján! 
 Az Ön válaszát fogalmazók, a magyarok kiirtására szövetkezett államigazgatási bűnözőket védő rendőr,
ügyész  és  bíró  bűnözőkhöz  próbálják  átirányítani  a  fenti  ügyet.  Azokhoz,  akik  a  hozzájuk  hű  bűnöző
minisztériumi szakértők csalásain alapuló hamis törvényekre és rendeletekre hivatkozva évtizedek óta „nem
bűncselekménynek” tüntethetik fel a zsidó fajirtást. Vagy Önt szeretnék általam feljelentetni. Azért, mert
Ön is elmulasztotta a magyar lakosság gyérítését célzó hamis rendeleteik hatályon kívül helyezését. A hamis
törvényeik  és  hamis  rendeleteik  következtében  nem  büntetett  bűncselekmények  kategorizálását  lásd  a
mellékelt 13.B.24.211/93/2.PKKB végzésben, mely végzés azt is bizonyítja, hogy volt egy tisztességes bíró!

  Verőce, 2015. 04. 13. Tejfalussy András
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http://www.tejfalussy.com/


A hatás mérések alapján leleplezett zsidó népirtás folytatói elleni feljelentést, közérdekű bejelentést, és a
zsidó  népirtás  elhárításának  a  módját:  az  ivóvíz  desztillálást,  a  tiszta  konyhasóval  az  NaCl/víz=110
(fiziológiá) dózisarányban sópótlást, valamint a káliumpótlás felnőttnél az 1 órán belül 0,4 gramm alá, egy
napon belül pedig 2,2 gramm alá, gyermekeknél pedig súlyarányosan ennek a törtrészére korlátozást ajánló
közérdekű kárelhárítási javaslataimat elutasító aláíratlan, hitelesítetlen, azonosíthatatlan hivatkozású válasz,
Balogh László miniszter megbízottjaitól: 
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1950-ben Nobel-díjjal jutalmazott kutatók hatás mérési eredményei*, amelyek előre jelezték a Stop Só
fokozatosan kifejlődő betegítő és fajirtó hatását. Bizonyítja, hogy a Stop Só tudatosan szervezett népirtás:
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*A honlapomon is megtekinthető a Medicina Orvosi Könyvkiadó által közzétett hivatkozott teljes publikáció!
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Egy Népszabadság cikk, amellyel  közzétették ugyan a Stop Só csalást megalapozó hatás mérési  csalás
pontos történetét, de annyira „linkóci” magazinhoz illő félreértelmezhető címekkel, hogy a magyarok ne
vegyék komolyan. 
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Dr. Dénes Veronika, egy tisztességes bíró, aki összefoglalta, hogy mely bűncselekményeket követtek el az
általam feljelentett  hivatalos  személyek,  ha helytállóak  a  kálisóval  műtrágyázással  és  konyhasó  helyett
kálisóval  élelmiszer „sózással” folytatott kálium túladagolás mérgező hatásáról általunk begyűjtött kálium
hatás-mérési bizonyítékaink:
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BUDAPESTI VEZETÉKES VÍZBŐL HÁZTARTÁSI DESZTILLÁLÓVAL ELTÁVOLÍTOTT SZENNYEZŐDÉSEK:

 

A zsidóknak már régen hatályon kívül kellett volna helyezniük az őket fajirtásra,
rablásra, lopásra, csalásra, hazudozásra, rasszizmusra feljogosító aljas talmudi
és mózesi törvényeiket. Azért, hogy a megrabláson, betegítésen, gyilkoltatáson
felháborodott nemzsidó áldozatok ne irtsák majd ki valamennyi ártatlan zsidót is!
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:zoltan.balog@parlament.hu
másolatot kap:"Központi Ügyfélszolgálati Iroda (EMMI)" <ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu>

   titkos másolat: 

dátum:2015. április 13. 6:41
tárgy:Fwd: 20282
küldő:gmail.com
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