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Tárgy: Feljelentés a magyar embereket timsóval mérgezést megengedők, a mérgeztetők és a mérgezők ellen
Tisztelt ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Vezetőség!
Jogos védelemként (Btk.), és megbízás nélküli kárelhárítás keretében (Ptk.), ezúton feljelentem a timsóval népmérgezés
megengedőit, folytatóit és bűnpártolóit, az ebből hasznot húzókat, s a NÉBIH-es ellenőrzési diszkrimináció* felelőseit:
1./A timsó élelmiszer adalékként használatát a felhasznált timsó mennyiségét határértékezés nélkül („Not limited”
dózis előírással) engedélyezőket,
2./A timsóval népmérgezőket nem büntető NÉBIH vezetőit,
3./A timsót élelmiszerként, ill. élelmiszer adalékként reklámozókat, használókat,
4./A timsóval készített élelmiszer adalékok és élelmiszerek reklámozóit és árusítóit.
A közismerten egészségkárosító alumínium vegyület timsók (a tímárok által a bőrök cserzésére használt mérgek!)
élelmiszerként, adalékként használatát engedélyezőkre, ajánlókra, árusítókra és használókra a NÉBIH „nem hajlandó
lecsapni”*. Inkább védi, fedezi őket! Annak ellenére is, hogy az alumínium egészség károsító hatása miatt már régóta
általánosan be van tiltva az alumínium edények és alumínium evőeszközök használata! Lásd az internetes Nemzeti
Hírhálóból kimásolt, „Alumínium edények káros hatásai” című mellékelt ismertetésben emlegetett mérgező hatásait!**
Budapest, 2017. november 05.
Orbán Viktor miniszterelnök magyar emberek védelmére folytatott
nemzetközi harcát oknyomozással segítőként, az interneten is
közzéteszi*
Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló
(korábban országgyűlési, önkormányzati és tudományos
akadémiai hatás-mérés tudományi szakértő)
(1-420415-0215. an.:Bartha Edit)
* Utóirat: Tűrhetetlen a magyarok élelmiszereit ténylegesen mérgez(tet)őket fedező alábbi NÉBIH-es diszkrimináció:
Nemrég az összes hazai hírközlő szerv előadta, hogy a NÉBIH „lecsapott” a parlagfűből gyógyfű tablettát készítőre.
Előzőleg azért csapott le rá, mert ráírta a tiszta nátrium-klorid étkezési sóra, hogy a „túl kevés konyhasó és a túl sok
kálium” is egészségkárosító hatású. Holott ezt a Ringer infúziós oldat víz, konyhasó és kálium dózisai és Nobel díjasok
biológiai hatásmérései is bizonyítják. Rágalmazták a HÍR Tv-ben, hogy a biztonságosan kálisómentes gyógyszerkönyvi
tisztaságú nátrium-klorid TISZTA SÓT túl drágán árusítja kilogrammonként kb. 600 Ft-ért. Miközben a patkányméreg
kálisót tartalmazó VIVEGA-t és az Izrael állami Star kosher tanúsítványos (!) BONSALT kálisót kilogrammonként kb.
10.000,-Ft-ért árusítják, mint „gyógyhatású étkezési sót”. (Később, a helyreigazításban, ezeket is bemutatta a HÍR Tv!)
Egyébként: A zsenge parlagfüvet, amiből a tabletta adalék nélküli sajtolással készül, a kecskék is vidáman eszik.
Sosem volt élelmiszer csak mezei, természetes állati eledel! Eddig még sehol, soha, semmiféle megbízható biológiai
hatásvizsgálat nem bizonyította, hogy a parlagfű a tabletta szerinti mennyiségben ártalmas lehet emberre. Nincs is olyan
mérési módszerük, amivel ezt vagy az ellenkezőjét bizonyítani tudnák! Csak a nemzetközi szabadalmaim szerinti
sokváltozós GTS-Antirandom hatásméréssel lehetne megbízhatóan bevizsgálni. Erre viszont nem hajlandók!
Egyébként bármelyik anyag mérgező, ha túladagolják. Még a tiszta desztillált ivóvíz is. „Vízmérgezésnek” nevezik a
konyhasó pótlás hiányában a napi kb. 15 liter desztillált víz által előidézett vérelektrolit zavart! Ezzel „rettegtetik” a
magyarokat, s a vírusfertőzött, vegyszerekkel mérgezett csapvizeket és a Petpalackos löttyöket itatják velük ivóvízként!
HAJRÁ MAGYARORSZÁG! HAJRÁ MAGYAROK!
** Közzététel: HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com / MEHNAM rovat
Melléklet:
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„ Alumínium

edények káros hatásai

2008.12.17, 23:45 (12.18, 01:14)
http://www.kincseslada.hu/aktualis/content.php?article.438
A fluor új betegséget terjesztett el az Egyesült Államokban: két és fél millió ember szenved ma Alzheimer-betegségben.
Az áldozatok orvosi kezelése évi 50 milliárdba kerül. A betegség az agy közvetítő-sejtjeit támadja meg. Úgy tűnik a
lerakódó és felhalmozódó alumínium a betegség kiváltója. Az orvosi monopólium elkeseredetten kutat valami más
okozó után és milliókat költ a genetikai hajlam, lassú vírusok, környezeti mérgező anyagok és miegyebek vizsgálatára.
Évente 100 ezer ember hal meg Alzheimer-betegségben és ma ez a negyedik fő halálozási ok az országban... az orvosi
monopólium nagyon jól tudja mi a betegség oka.
Eleinte azzal intézték el az Alzheimert, hogy öregedés vagy korai szenilitás. Ezek az emberek a ‘20-as években nőttek
fel, amikor alumínium edények váltották fel a hagyományos öntöttvas és cserépedényeket. Az 1920 után születettek
legtöbbje alumíniumedényben, gázláng vagy villamos hő fölött főzött ételeket fogyasztott. Az elégett gáz egy része
elkerülhetetlenül belekerül az ételbe. Állítólag a villamos rezgések is hatással vannak az ételre.
A ‘30-as években a háziasszonyok megtanulták, hogy veszélyes lehet az ételt alumínium edényben hagyni. A zöldségek
közismerten hamar elszíneződnek és hamar mérgezővé válnak. A paradicsom egyszerűen oxidálja az alumíniumot, más
élelmiszerek pedig befeketítik. Furcsa, de senki nem tulajdonított különösebb jelentőséget ezeknek a figyelmeztető
jeleknek, hogy az alumínium edényekben főzött ételeknek esetleg valamiféle káros hatása lehet.
Ma már ismert, hogy az alumínium edényben — különösen a város által szolgáltatott fluoros vízzel — való főzés
gyorsan mérgező anyagot állít elő.
Dr. McGuigan egy híres perben tett tanúskodásából megtudhattuk, hogy kutatások szerint, a víz alumínium edényben
való forralásakor hydroxid méreg keletkezik. Ha alumínium edényben tojást főzünk, foszfát méreg keletkezik, ha pedig
húst, akkor chloride méreg. Az alumínium edényben főzött ételek semlegesítik az emésztőnedveket és fekélyt okoznak.
Talán az alumínium edények használata okozza a széleskörű emésztési zavart, ami azután alumínium tartalmú szerek
szedését teszi szükségessé?
Alumínium edényekben főtt 20-30 éven keresztüli étkezés után sokan komoly emlékezetkiesést szenvednek. Agyi
képességeik gyorsan csökkennek, mígnem magatehetetlen kísértetekké válnak. Kiderült, hogy az alumínium az agy
bizonyos részeiben való lerakódása az agysejtek idegcsatlakozásainak sorvadását okozza. A károsodás nemcsak hogy
gyógyíthatatlan, de fokozatosan rosszabbodik is. Alzheimer-betegségnek nevezték el e kórt és a 65 évesnélidősebbek 7
százaléka szenved tőle.
Dr. Michael Weiner és más orvosok azt találták, hogy nemcsak az alumínium edények okozzák a megbetegedést, hanem
az alumínium tartalmú készítmények fogyasztása is. A női öblítők is alumíniumot tartalmaznak, és így közvetlenül
juttatják a szervezetbe a mérget.
A széleskörben használt fájdalomcsillapítók — mint az annyira magasztalt aszpirin is — jelentős mennyiségű
alumíniumot tartalmaznak. Azonban a gyomorpanaszokra használt, szabadon kapható szerek az alumínium legnagyobb
forrásai: Amphojel, Alternagel, Delcid, Estomil-M, Mylanta. Az Alzheimer betegség jelenlegi áldozatainak
tanulmányozása bizonyosan felderítené, hogy legtöbbjük — orvosa javaslatára — gyomorpanaszok elleni készítményt
szedett.
Az alumínium-ammónium-szulfátot széleskörben használják semlegesítő anyagként a sütőporban. Az alumíniumpotásszium- szulfátot úgyszintén. Évente 190 ezer tonna alumínium-szódium- foszfátot használnak fel tésztákban és
süteményekben. A tortaporok és fagyaszott tészták átlagban 3%-ot tartalmaznak, a sütőporok 20-25%-ot.
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Mindenütt megtaláljuk az alumínium-csomagolást. Az üdítő italok kupakja vagy doboza is alumíniumból készül. Bár az
egyes készítményekből szervezetünkbe jutó alumínium mérhetetlenül kevés, az évek során elfogyasztható mennyiség
ijesztő lehet, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy szervezetünkben felhalmozódik, és nem bomlik le. Hatása olyan,
mint a lassú vírusé -- sokáig lappang, de utána egyszeriben végzetes csapást mér.
Megjegyzés:
Mindebből levonhatjuk a szomorú tanulságot: az emberiséget nemcsak háborúval, kínzással és mesterséges éheztetéssel
lehet pusztítani, hanem az amúgy sem tiszta ivóvízbe oldott patkányméreggel is! ”

---

A kálisó is patkányméreg. Korlátozatlanul engedik a konyhasó helyett használni. Lásd az Izrael állami Star kosher
tanúsítvánnyal, BONSALT (jósó) hamis elnevezéssel, magyar nyelven is, a NÉBIH és az Európai Bizottság tudtával
és belelegyezésével az interneten is reklámozott és árusított „nátriummentes” (!!!!) „étkezési sót”, ami KÁLISÓ!
Az alumínium mérgező hatásait ismertető fenti írást innen is ki lehet másolni:
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feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
bufoigtitk@orfk.police.hu;
ferenc.kalmar@mfa.gov.hu;
miniszterelnok@me.gov.hu;
címzett:
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
miniszter@hm.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>
"info@hirtv.net" <info@hirtv.net>;
"dr. Oravecz Márton NÉBIH elnök" <ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
másolatot kap:
MVSZ Patrubányi MIklós <elnok@mvsz.hu>;
"bartus.boglarka@hirtv.net" <bartus.boglarka@hirtv.net>;
"Dr. Fazekas Sándor" <miniszter@fm.gov.hu>
titkos másolat:. . .
dátum:2017. november 5. 20:59
Feljelentés a magyar embereket timsóval mérgezést megengedők, a mérgeztetők és a mérgezők ellen (Beadvány
tárgy:
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