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To President of European Court for Human Rights, and to President of European Comittee!

FAJIRTÓ KORMÁNYOK ELLENI NYILVÁNOS NEMZETKÖZI FELJELENTÉS

A magyarországi kormányok „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Program”-mal tudatosan csökkentik  
a létszámunkat a hazánkat elfoglalási szándékukat nyíltan tervező, hirdető izraeliek idetelepülésével  
arányosan. A Ringer fiziológiás infúziós oldat testnedveknek megfelelő víz- és konyhasó és kálium  
arányai is egyértelműen bizonyítják, de 1950 óta Nobel-díjas kutatók mérései is tanúsítják, hogy az  
étkezési konyhasópótlás akadályozás és kálium túladagolás is népirtó hatású. És a szennycsatornák 
ivóvízbázisokba irányítása is. Vagyis tervszerűen irtanak minket az elfoglalni akart területek népei  
irtására a Talmud és az ószövetségi biblia törvényeivel (Mózes II/23/20-33, és V/7/2,22., Talmud,  
Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap) a zsidók fajirtó vegyi fegyvereként előírt „természetes  
anyagokkal”. A Stop Só program napi 2 gramm nátrium és napi 4,7 gramm kálium pótlást ír elő  
élettanilag optimálisként, holott a testnedvek élettanilag optimális víz : nátrium-klorid aránya 110,  
nátrium : kálium aránya 30, tehát ezeket az anyagokat a Ringer infúziós oldaténak megfelelő víz :  
nátriumklorid = 110, nátrium : kálium = 30 dózisarányoknak megfelelően kell optimálisan pótolni.  
3 liter Ringer oldat 3 liter desztillált vízzel 27 gramm nátrium-kloridot, de csak 0,4 gramm káliumot  
juttat be a vérbe! A „vérelektrolit-mérgezéses” fajirtás ellen csak tiszta nátrium-klorid konyhasóval  
fiziológiás mértékben sózással és csak az élelmiszerekkel bejuttatott kálium mennyiség fiziológiásra  
korlátozásával és ivóvízként csak a tiszta esővíz (tiszta desztillált víz) használatával lehet védekezni.  
Az EU, USA és WHO hasonló gyakorlatára hivatkozva és folytatott tiszta ivóvíz ivás akadályozás és  
vérelektrolit-rontás többi bizonyítékát is lásd a melléklet szerinti internetes magyar honlapokon!

Azért fordulok a Nemzetközi Bírósághoz és az Európai Unió Bizottságához, mert a magyarországi  
miniszterek, ügyészek, bírák, európai uniós és országgyűlési képviselők nem jelentik fel a fajirtókat,  
az ügyészek és a törvényszékek semmibe veszik az engem rágalmazó „névtelen elkövetők” és őket  
fedező Magyar Állam (és intézményei) ellen benyújtott bűnügyi bizonyítékokat, pl. lásd: Budapesti  
Nyomozó Ügyészség Ig.88/2014, Fővárosi Törvényszék 20.Bf.8221/2014/2. és 35.P.24.907/2013/14.

Verőce, 2013. 06. 04.  Tisztelettel:

Melléklet: 

EGÉSZSÉG-ÖNVÉDELMI FELHÍVÁS          Iratjel: egeszseg-onvedelmi-felhivas-140604

Egészség-önvédelmi felhívás: MEGÖLHET a konyhasóhiányos és káliumtúladagoló étkezés (a 
„Stop só program”) és a vírusos, vegyszeres ivóvíz is! Sürgősen mentsd el ezeket a honlapokat: 
www.tejfalussy.com     (ki és miért gyilkol/tat/) és www.tisztaso.hu (hogy védheted az egészségedet)!

www.tejfalussy.com

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


Ügykód: jogsegelykerdes140604ppa

Közérdekű nyilvános kérdésként, Magyarország t. Európai Unió-s képviselőihez

1./ Hajlandók-e Önök segíteni abban, hogy a Nemzetközi Bíróság és az Európai Unió Bizottsága 
is  elítélje  a  magyarokat  pusztító  magyarországi  egészségügyi  bűnszervezetet  a  szakértői 
nyomozással általunk felderített bizonyítékok alapján? 

2./ Ha nem hajlandók segíteni, akkor azt is kérdezem, ismernek-e olyan magyar ügyvédet és vagy 
jogvédő szervezet, aki/amelyik a szokásos óránként több tízezer forintos ügyvédi tanácsadói díj és 
több  százezer  forintos  perviteli  előleg  tőlem követelését  mellőzve  nemzetvédelmi  kötelezettség 
alapján, a „minden magyar segítsen minden magyarnak” elven hajlandó a  mérésekkel felderített 
fajirtás leállításához a magyarokat mérgeztető magyarországi állami vezetőket és az őket fedező 
„Magyar Államot” nemzetközi bírósági eljárás útján elítéltetésben, mint jogi segítő közreműködni?

Verőce, 2014. 06. 04.  

Válaszuk 8 napon túli elmaradását a segítés-elutasításuknak tekintve, tisztelettel: Tejfalussy András
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