
LÉTFONTOSSÁGÚ GYÓGYHÍR, AZ EGÉSZSÉGÜKET VÉDENI KÍVÁNÓ EMBEREK SZÁMÁRA
Az emberek egészséghez való alapjogai megsértését eltűrve nem védelmezhetők az emberi jogok.

Az egyes életterekben nem népirtással kell a lakosság létszámát optimálisra szabályozni, hanem 
demokratikusan, az erre megfelelő oktatási, gazdasági és jogi intézkedésekkel. Aki nem akar az 
ártatlan embereket világszerte milliárdszámra fertőző, mérgező szennyezett vízzel itatásban és a 
Stop Só elnevezésű életrövidítésben és ivartalanításban (= a lakosság egy részét félrevezetésen 
alapuló tudatos fajirtásban!) bűnsegédkezni, ezt a szándékát azzal bizonyíthatja, hogy minden felé 
terjeszti a következő életvédelmi tájékoztatást, pl. valamennyi internetes fórumon és az emberi 
jogokkal kapcsolatos valamennyi előadáson, mindenféle összejövetelen, mindenféle tüntetésen is. 
A FELHÍVÁS MEGALAPOZOTTSÁGA TELJES MÉRTÉKBEN BIZONYÍTVA VAN MÉRÉSEKKEL!

HELYESEN SÓZÁS ÉS TISZTA IVÓVÍZ, ORVOSI DESZTILLÁLTVÍZ-KÚRÁVAL A RÁK ELLEN, Új 
Tudományos fogyókúra Vér-elektrolit-Optimum Program alapján,ÖNGYÓGYÍTÁS: Állítsd helyre a 
testnedveid,  köztük  a  vérszérumod optimális  víz,  nátrium,  kálium és  klór  arányait,  az  infúziós 
Ringer-oldat ezeknek megfelelő víz, nátrium, kálium, klór mennyiségi arányai szerinti, desztilláltvíz-
kúrával kombinált étkezéssel, és szükség esetén erre alapozott, felnőttnél 1 hét alatt kb. 7 kg-os 
testsúly csökkenést  biztosító speciális  fogyókúrával.  Lásd: www.tejfalussy.com, Email  könyv 1.: 
HELYESEN SÓZÁS ÉS TISZTA IVÓVÍZ (2004).

Tisztelettel:

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc, a problémák okait kinyomozó és kárelhárítási megoldásokat 
előterjesztő mérnök feltaláló, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.,tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, 
+36 20 218 1408

Utóirat:

Tisztelt Urak és Hölgyek!

Mindenesetre gyanús, hogy a magyarok életét rövidítő és ivartalanító hatású Nemzeti Stop Só 
programmal szemben, a vírusokkal, vegyszerekkel szennyezett víz ivásra felbiztatással szemben, 
a tiszta desztillált ivóvizet mérgezőnek hazudás ellen, az országot katasztrófával veszélyeztető 
orosz atom reaktorok 30 helyett 50 évig használatával szemben, a Jobbik jelenlegi képviselői közül 
egyik sem hajlandó fellépni, s újabban már nem is válaszolnak! 
Megküldöm Vona Gábornak is a jelen iratot, a fenti létvédelmi felhívásommal együtt, hátha mégis 
fellép az életrövidítés, a nem kóser étrendű magyar férfiakat ivartalanítás és az atomreaktorok 
kockázatos túlhasználata leállítására, pl. utasítja dr. Morvai Krisztinát az Európa Tanácshoz való 
panaszbenyújtásra. Eddig, bár sokszor megkerestem, dr. Morvai Krisztina közvetlenül egyszer 
sem válaszolt. Egy ismerőse szerint azért nem hajlandó ezen általam feltárt ügyekben fellépni, 
mert "nem kíván kontraproduktív szereplésre vállalkozni". 

A fenti utóirat melléklete: a „veop-selfmedicine-terjesztendo-gyogyhir-2015-09-19-8x” jelű röpirat.
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(A www.tejfalussy.com honlap MEHNAM-info/Jogjavítás rovataiban és a FaceBook-on és YouTube-
on is közzé lett téve, az azonosító jele: „veop-selfmedicine-terjesztendo-gyogyhir-2015-09-19fb-yt”)
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