A „SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK MOZGALOM” PETÍCIÓJA
NEMZETKÖZI FÓRUMOKNÁL (IS) TILTAKOZÁS,
AMIT CSAK A MAGYAR NÉP ESKÜDT ELLENSÉGEI
NEM HAJLANDÓK ELFOGADNI ÉS TERJESZTENI
Magyarországon „mózesi, dávidi, talmudista, cionista terrorizmust” folytatnak az egymást
váltogató kormányok, mintha valójában Izrael állam csatlósai lennének. A jelenlegi fideszKDNP kormány is. Az uralmuk alá kényszerített média elhallgatja, eltitkolja a kormány által
előidézett ill. fenntartott egészségi, gazdasági és szociális csőd tényleges főokait a magyarok elől.
Látszólagos demokráciát valósítottak meg, tartanak fenn, amelyben a kormányok és parlamenti
pártok mindig azt teszik, amit a leigázó ország(ok) vezetői előírtak, megengedtek, lásd a Kapu c.
lap 1990. februári számában a KGB tulajdonított „A leigázás 45 alapelve, avagy hogyan bánjunk a
bennszülöttekkel” címmel megjelenített (oktatási céllal közzétett) titkosszolgálati utasítás rendszert.
KONKRÉT BŰNÜGYI BIZONYÍTÁS, A SZAKÉRTŐKÉNT NYOMOZÁS EREDMÉNYEI:
1./ FAJIRTÁS A „NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI STOP SÓ PROGRAM”: Egészséges ember
testnedveiben 110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány. A Ringer
fiziológiás infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót és a
káliumot. Pl. 1 nap alatt, 3 liter (desztillált) vizet + 27 gramm NaCl konyhasót + 0,4 gramm
káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben Nobel-díjat
kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az
(ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és
keringésrontó, magasvérnyomás-okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt
tudva, a Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program megalkotói napi 5 gramm NaCl- és 4,7 gramm
káliumpótlást (Na/K=0,43), vagyis az élettanilag optimális Na/K=30-hoz képest több ezer %-kal
megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com
internetes honlapomon, ahol az alábbi mellékletek is megtalálhatók, lásd „MEHNAM” rovat.
2./ EURÓPAI UNIÓS VIZSGÁLATOT IS KÖVETELÜNK A RABLÓGYILKOSSÁGOT
SZERVEZŐ / FEDEZŐ AKADÉMIAI ÉS IGAZSÁGÜGYI BŰNÖZŐK ELLEN, Dr. Darák
Péter Kúria (legfelsőbb bíróság) elnöktől jelen feljelentőirat továbbítását kérve! (Ügyjel: eubizottsagi-vizsgalat-koveteles-140528). Lásd: melléklet-1.
3./ BŰNÜGYI PERTURBÁCIÓS ANALÍZIS, EMAIL KÖNYV 92. (Kód: emailkonyv92perturbacios-analizis-bunpartolo-hivatalnokok-leleplezesere). Lásd: melléklet-2.
SZEMÉLYES FELELŐSSÉGET VÁLLALOK A FENTI PETÍCIÓ VALÓSÁG TARTALMÁÉRT
Ezúton nyilatkozom, hogy vállalom a személyes polgári jogi és büntetőjogi felelősséget az általam
jogos személyes és nemzeti önvédelemként a fajirtók módszereivel szemben megfogalmazott a
„magyar fajt védő” fenti tájékoztatásért (petícióért), s azt megbízás nélküli kárelhárító ügyvivőként
(Ptk.), mint közérdekű terrorelhárító feljelentést megküldöm tovább intéztetésre a hazai kúriaelnök,
ORFK, köztársasági elnök, alkotmánybíróság-elnök, miniszterelnök, s az EU jogi fórumai címére is.
Verőce, 2014. 05. 30. Tejfalussy András okl. vill. mérnök, méréstani szakértő feltaláló ( személyi
szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit ), 2621 Verőce, Lugosi u. 71. (www.tejfalussy.com, e-mail:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/F:+36 1 2506064, T: +36 27 380665, +36 20 2181408)
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Tejfalussy András okl. vill. mérnök (személyi szám:1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS
TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás nélküli
ügyvitel keretében közérdekű feljelentéseivel, bejelentéseivel, javaslataival kárelhárító nemzetközi méréstani
szakértő feltaláló, a nemzetközi szabadalmakat lásd a www.tejfalussy.com honlapon. T: +36-202181408,
email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com).

MEHNAM-info/ Jogjavítás

Témajel: nemzetközi-jogi-kepviseletre felkeres-140602

A magyarirtási bűnügyben felszólítjuk Magyarország EU-Képviselőit a nemzetközi jogvédelemre.
Mint nyomozó szakértő ezúton felszólítom Dr. Morvai Krisztinát és Magyarország többi európai
uniós képviselőjét is, hogy haladéktalanul követeljék az Európai Unió Bizottságától és Bíróságától
és a Strasbourgi, ill. Hágai Nemzetközi Bíróságtól a magyarirtást (lásd a mellékletekben) leállítást!
Ugyanis az Európai Unióra, WHO-ra és USA-ra hivatkozva kicserélik mérgező kálisóra az étkezési
nátrium-kloridot (a konyhasót). Előtte a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, 10 egészséges felnőttön
elvégzett ellenőrző mérés során, az egyetem OÉTI-hez írt jelentése szerint már 1-2 gramm káliumot
ivás is 10-ből 10 embernél okozott vese- és szívmérgezést! Dr. Morvai Krisztinának az MVSZ VIII.
Világkonferenciáján a bizonyítékokkal személyesen átadtam DVD-n a www.aquanet.fw.hu honlapot!
(A konyhasó kálisóra lecserélésével és elszennyeztetett ivóvízzel népirtást és a népirtókat leleplező
bizonyítékokat megjelenítő www.aquanet.fw.hu tudományos honlap, miután itthon a Médiafelügyelő
eltüntettette, újabban a külföldi szerverre telepített www.tejfalussy.com honlapomon belül működik.)
Verőce, 2014. 05. 30.
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