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T. ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK BIZTOSA!         Nyilvános közérdekű bejelentés

ZSIDÓK  HALÁLTÁBORRÁ  TESZIK  HAZÁNKAT a  patkányméreg  kálisót  magyar  nyelven  „Star
kosher BONSALT” étkezési sóként interneten reklámozással is azt a hamis látszatot keltve, hogy a konyhasó
helyett kálisóval „sózás” általánosan egészségjavító, egészségvédő hatású, „A sós ízek szabadságát nyújtja”!

Kálisóval szájon át, éhgyomorra, egy órán belül bejuttatva a vérbe, a „REDI SÓ” elnevezésű kálisóval (az
OÉTI által végeztetett klinikai kísérletekben) 1 vagy 2 gramm kálium is jól mérhetően mérgezte az addig
egészséges fenőttek veséjét és szívét. Orvosi tankönyvek szerint is szívmérgező az ennél több kálium 1 órán
belül vérbejutatása. Tehát nyilvánvaló tudatos csalás, hogy a hazai kormányok napi 4,7 - 70 gramm közötti
kálium pótlást írtak elő egészségjavítóként, egészségvédőként a magyarok étkezéséhez. (Nemzeti Stop Só,
Menzareform, Chips adó). Közben a szívre veszélyes „kálium hiánnyal” rémisztgetik az embereket, pl. a
„Panangin forte” reklámmal is. Miközben egy felnőttnek csak napi kb. 0,4 gramm káliumot kell pótolnia. 
A napi víz, konyhasó és kálium pótlás, étkezés esetén is akkor optimális, ha a Ringer infúziós oldat szerinti
dózisoknak felel meg. (3 liter desztillált vízhez 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm kálium az optimális).

Próbáltam a Magyarországi Zsidók Hitközségét rávenni, hogy hagyassa abba a kálisóval fajirtást. Az ezért
velük szemben lefolytatott peremben a Fővárosi Bíróság másodfokon is úgy ítélkezett, hogy a zsidóknak
joguk van fenntartani azt a talmudi előírást, hogy csak zsidó ihat tiszta (desztillált) vizet és ehet hozzá jól
sózott kenyeret. Ma is fenntarthatják azokat a vallási előírásaikat és viselkedési mintáikat, hogy a vallásos
zsidók mindenhonnan kíméletlenül  irtsák  ki  a  „bálványimádó”  zsidókat  és  nem zsidókat,  a  „Jézus  után
tévelygő” népeket is. (2 Mózes 23./20-33, 5 Mózes 7./1-26., Sámuel 2, Rabba bevétele). Nyilvánvaló, hogy
minden vallási szövegből hatályon kívül kell helyezni az emberi jogot sértő előírásokat és mintákat! Ez a
megállapításom valamennyi vallásra vonatkozik. Továbbítanák a lelkészek ezt a javaslatot Ferenc Pápához?

A konyhasó  és  kálium dózisarány felcserélés  szívmérgező  és  ivartalanító.  Nobel-díjat  kaptak  1950-ben
(mellékvesekéreg kutatók), akik mérésekkel bebizonyították. A „Fekete Angyalként” elhíresült hazai ápolónő
és egy poznani ápoló is kálium túladagolásával sorozatgyilkolt. A tömeggyilkosságot a WHO indította be, a
konyhasó kálisóra cserélését ajánló kiadványával. Azért irtják a magyarokat, hogy Izraelből és Ukrajnából
idetelepülő zsidóké lehessen a „magyaroktól kiürített” Magyarország. A konkrét bizonyítékok közzé vannak
téve a honlapomon. Lásd 58., 101. és 103. email könyvek, Videó 8., 10., 18., 61., és GTS-Antirandom rovat.

A kálium túladagolással népirtást megbízott országgyűlési szakértőként derítettem ki. Bosszúból az illetékes
miniszterek, ügyészségi és rendőrségi vezetők, egy verőcei jegyző, s egy váci bíró, megszervezték, hogy a
rendőrök, hamis idézést felmutatva, 1997. szeptember 10-én hajnalban betörtek a lakásirodámba, ott majd a
rendőrségen, félmeztelenül,  megbilincselve odahurcolva, agyrázkódásosra rugdostak, vertek, majd véresre
bilincselve tovább hurcoltak a Váci Városi Bíróságra. Ott a „tárgyaláson” a bíró letagadta a belügyminiszter,
mezőgazdasági- és élelmezésügyi miniszter és az ügyészek titkos levelezését. Miután ezt rábizonyítottam, s
feljelentettem őt okirat hamisítási váddal, nem sikerült gondnokság alá helyeznie. A fenti bűncselekmények
szervezőit és elkövetőit Göncz Árpád köztársasági elnök és utódai személyesen fedezik, egy X-398/1998.
ikt. számú levelükkel mindenhol azzal rágalmazva, hogy „rendszerváltás előtt óta gondnokság alá vagyok
helyezve”. Az ügyészek azóta is elmebeteggé nyilvánítással kísérleteznek, ismétlődően rágalmazva.  Sosem
voltam gondnokság alá helyezett! A folytonos választójogom bizonyítja. Közben Nobel díjakra pályáznak, a
nemzetközi szabadalmaimat a saját találmányaiknak feltüntető tolvajok. A fenti bűnözéssel ezeket is fedezik!

Kérem Önt, nyilatkozzék az emberi jogok biztosításáért felelős szervezet képviseletében, mi a véleményük a
fenti ügyekről, s a Ferenc Pápának is javasolt, „vallásbéke-párti” megoldásról, s hogy miben tudnak segíteni!

Magyarország, 2019. február 4.

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an. Bartha Edit) megbízás nélküli kárelhárító
(Ptk.) korábban országgyűlési megbízott méréstudományi szakértő. Néhai Bartha Béla rendőrfőkapitány és
néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró unokája. Magyarország 2621 Verőce Lugosi u. 71. Levelezési címek:
1036 Bp. Lajos u. 115., tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, www.tejfalussy.com, Tel.: +36 20 218 1408
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