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Tisztelt ECHO Televízió Műsorszerkesztőség!
Béky úr televíziós műsorvezetőként közszereplő. Egészségügyi műsorai pontos hatás-mérésekkel
nem igazolt hatású gyógymódokat és gyógyhatású készítményeket is reklámoznak. Ugyanakkor
nem hallottam, hogy eközben említették volna az élettanilag optimális víz-, konyhasó és kálium
dózisok gyógyító hatását és ezen anyagok élettanilag optimálistól nagymértékben eltérő dózisainak
az alábbi szakvéleményekkel és hatás-mérésekkel bizonyított betegség előidéző és fenntartó hatását.
1./Dr. O.Z.A Hanish szerinti desztilláltvíz-kúrát és a Salsol-oldatos infúziós változatát (melléklet 1).
2./Prof. Dr. Papp Lajos akadémiai nagydoktor egyetemi tanár szívsebész optimális víz, nátrium,
kálium, klorid pótlási dózisarányokra vonatkozó szakvéleményét (melléklet 2).
3./Nobel-díjas élettan kutatók hatás-mérésekkel bizonyított megállapításait a Stop Só programként
megvalósított víz-, nátrium- és káliumpótlási dózis változtatások vesemérgező, szívmérgező,
keringésrontó, daganat előidéző, elbutító, életrövidítő és ivartalanító stb. hatásairól (melléklet 3).
4./Az általam szabadalmaztatott hatásmérések eredményeit, amelyek szerint a növények képtelenek
túlélni az aszálystresszt, ahol kálisó került a talajba (melléklet 4).
5./Az amerikai állatorvosi tankönyvet, amely szerint a több káliumot tartalmazó tavaszi (búza)-fű
megmérgezi a szarvasmarhákat és a lovakat is (melléklet-5).
6./A szlovák akadémiai kutatók méréseit, amelyek szerint a káliműtrágyákkal a talajokban növelt
(vízoldható) kálium mennyiség a növényeket, az állatokat és embereket is életveszélyesen mérgezi
(melléklet 6).
Béky úr nem csak természetgyógyász. Mezőgazdasági mérnökként és műsorvezetőként is óriási kárt
okoz a magyar népnek azzal, hogy sérelmezi a fenti hatás-mérési bizonyítékok alapján általam
kezdeményezett kárelhárítást, lásd a hozzám címzett engem sértő elhatárolódó levelét (melléklet 7).
Kérem az ECHO Televízió t. Műsorszerkesztőségét, hogy szíveskedjenek lehetővé tenni a mellékelt
hatás mérési bizonyítékok állandó hivatkozásán, ill. bemutatásán alapuló közérdekű kárelhárítást!
Tűrhetetlen bűncselekmény, hogy a népirtó „Stop Só” programot egészségjavítónak hazudást és a
szennycsatornákkal és növényvédő mérgekkel stb. szennyezett vezetékes vizet a tiszta desztillált
ivóvíznél kevésbé mérgezőknek hazudás leállítását az Önök egyik műsorvezetője is akadályozza az
ellenem elkezdett, teljesen alaptalan és rosszindulatú fenyegetőzéseivel és hamis vádaskodásaival!
Verőce, 2015. 01. 16.
Tisztelettel:
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc
okl. mérnök, méréstani szakértő (2621 Verőce, Lugosi u. 71.)
www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, 06202181408
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DESZTILLÁLTVÍZ KÚRA Dr. O. Z. A. HANISHTÓL
Dr. O.Z.A. Hanish orvosi tanácsai /fordítás németbõl/
Az orvosi mûvek tanulmányozása nem használ nekünk semmit sem a szervezet betegségei kezelésénél.
Minden bajnál a vér van túlterhelve. Csak egy mód van a vér kitisztítására, a desztillált v. halott víz, mellyel
kimossuk a vért, mely víz nem tartalmaz semmi élõ szervezetet, sem vegyi összetételt. Ez a víz a forralásnál
keletkezõ gõzbõl kondenzálódik és az olyan nyomást gyakorol a vérre, mely pillanatok, percek alatt
megsemmisíti az anyagokat, idegen elemeket, ásványokat, savakat, melyek a vérbe hatoltak, keresztül ûzi a
szervezeten és rövid idõ alatt elillannak. Nem lényeges, hogy lassan v. gyorsan, melegen v. hidegen isszák-e
a vizet, mindenki a maga módján, temperamentje és állapota szerint. Az idegesek és hepatítikusoknak
majdnem forrva kell inniuk. A lényeg: a szükséges nyomást fenntartani a vérre. Ezért kell egyszerre 2
pohárral (átlag 2 deci) inni, egész napon át, míg eléri a 3-3 1/2 litert. Idõsek, betegek, gyengék csak 2x1 decit
igyanak, napi 2 l-nél nem többet. Íme egy lehetséges kúra:
1. A felébredésnél reggel megisszuk az elsõ 2 pohár vizet, melyek már az ágyhoz vannak készítve.
2. A reggeli elõtt (ha egyáltalán reggelizünk) vesszük a 2. adag 2 pohár vizet.
3. 2 óra múlva a 3. adag 2 pohár jön.
4. Evés elott a 4. adag 2 pohár jön, de ennél asztalhoz ülhetünk.
5. 2 órával ebéd után az 5. adag jön - 2 pohár víz.
6. 2 órával késõbb a 6. adag 2 pohár víz.
7. Vacsora elõtt (20 óra körül) veheti a 8.-at.
8. Kevéssel lefekvés elõtt a 9. adagot s ezután úgy alszik, mint egy üdvözült.
Most jön a kérdés, mit lehet a kúra mellett még enni-inni.
Azt, amit akar és amennyit akar. Elvileg a Mazdaznanban semmi sincs tiltva, fõleg a kúra alatt. Ha nincs
szüksége böjtre, nem kell semmit megvonnia magától ehet és ihat, de a kúra szabályait pontosan be kell
tartani: minden 2 órában étkezés e l õ t t meginni a 2 pohár desztillált vizet. Mégis, súlyos betegeknek
megfelelõ étrendet kell betartani a kúránál. Hamarosan megállapíthatja, hogy már a reggelinél szerényebb
lesz, miután megitta a 2x2 pohár vizet. 3 nap után már nem vágyakozik sem erre, sem arra többé,
ellenkezõleg olyan dolgokra vágyik, amire azelõtt sosem gondolt és azokat fogyasztja. Kevés idõ múlva
búzadara, zabpehely és hasonló gabonanemûkre jön vágya. Ha meg akarunk szabadulni bajainktól, úgy 1
kanál agar-agart veszünk reggelire.
Ha gyorsítani akarjuk erõsödésünket, úgy este 1 kanál carageenzuzmó teát veszünk, szétmorzsoljuk egy
csészébe (elõzõleg többször átmosni ) s forró vízzel leöntve megisszuk a folyadékot az alján maradt
sûrûjével együtt. Napról napra kevesebbet eszünk, nemsokára csak a felét, majd az 1/3 részét annak, amit
azelott fogyasztottunk. Néhány hét múlva már a szükségleteink szerint választjuk táplálékunkat, úgyhogy
egy új testet építhessünk. 5-7 hét múlva másként kezdünk élni. Már érezzük a tisztulási folyamatot, a
vérkeringés megújulását, felfrissülését. A súlyából semmit sem veszít a kúra alatt, sõt gyarapszik, mert
mennél tisztább a vér és a testsejtek, úgy súlyosabbak lesznek. Ha túlságosan emelkedne a súlya, úgy
leegyszerûsíti étrendjét, elhagyja az olajat és vajat. E kúrában a legcsodálatosabb, hogy nem okoz semmi
gondot, minden probléma magától megoldódik, ha szigorúan betartjuk a kúra elõírásait. Világosabb
gondolataink jönnek és szívesebben végezzük a légzõ gyakorlatainkat. Fejlõdünk, a saját gondolataink
lépnek elõtérbe, nem kérdezõsködünk többé, gondolkodó lénnyé válunk. Sok minden feleslegessé válik,
amivel azelõtt foglalkoztunk. A kúra egyszerû, s az érdekes benne, hogy minden megerõltetés nélkül nagy
eredményt lehet elérni vele. Akár gyomorbajban szenved, vagy a máj nem funkcionál rendesen, v. a vesék
vannak megtámadva, v. emésztõcsatorna eldugult, v. nemi bajok okozzák a rosszullétet, mert a tüdõk és
idegek nem végzik jól a feladatukat, még a szív sem, s végül fekélyek jönnek, melyek rákká fejlõdhetnek.
Minden bajnak el kell múlnia s ehhez a desztilláltvíz kúra elég, nem kell semmit hozzátenni. Idegbajnál
ajánlatos 21 napig a kúra idején csak pattogatott kukoricán élni, a gyümölcsöt elhagyva, míg a test újra
normálisan mûködik. Ha görcsök, merevedések vannak, v. az inak megrövidülnek, csak a panopraktika
nyújthat segítséget és meg kell veregetni, vagy mással ütögettetni az összezsugorodott testrészeket. A
tuberkolózis is eltûnik, ha kecsketejet adunk a betegnek, okra-hüvelyt (2 kanál) és pignons teát (1 kanál). A
legsúlyosabb cukorbaj 6 hónap alatt elmúlik, melyet a közönséges orvosi elõírások-rendelések nem képesek
elérni. A vízi betegség, köszvény, reuma, bélbajok és skrofulózis (vérbajok) 21 nap alatt javulnak. Ekkor 3
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heti szünet következik s újabb 3 hétig kell kúrázni 3x ismételve. Ha szükséges,folytatni kell, így 9 hónapig,
mialatt teljesen kigyógyul mindenbõl.
A rák bárhol legyen is, pl. mell-, gyomor-, máj- v. a belekben v. torokban, vagy egy sarcoma: ki lehet ûzni a
vérbõl 3 v. 14 hónap közt, desztilláltvíz-kúrával. Néha már pár nap után a sebes helyek (rákosak)
megszáradnak, eltûnnek a vérbõl, s a baj ki lesz ûzve. A gyomorrák is gyorsan gyógyul, ha csak pattogatott
kukoricán és sok friss zöldséggel él, salátának elkészítve, v. forró olajba dobva egy pillanatig, míg így kissé
meghervad - s keveset eszünk belõle. Minden savasat el kell hagyni. A bõr színe 3 napi kúra után már
kivilágosodik, rózsás lesz, s az egész testben könnyûség érzete támad. A 2. és 3. hét után a szemek átható
tiszták, fényesek lesznek s világosabb lesz a gondolkodás és a túlérzékenység is csökken.
Túlzásba ne vigyük a vízkúrát sem, mert akkor reomára hajlamosít. Ha kimondott ellenszenv van a vízivásra,
akkor szüneteltetni kell, vagy jobban diétázni, avagy rövid böjtöket (1-2 hetenként 1 napot), bélfürdõket
végezni. Ugyanakkor a soványak hízni kezdenek, míg a kövérek fogyni kezdenek. Hirtelen, heves eseteknél
elég a 3 heti kúra, másoknál 5 hétig tarthat. Aki 12 hétig bírja megszakítás nélkül, a test minden baja lassan
elmúlik, a táplálkozás mértékletes, pontos lesz. A kúra befejeztével oly szokássá válik a víz-ivás, hogy
szívesen folytatja s az esti étkezés elõtt megissza a 2 pohár vizet. Így nem betegedhetünk meg többé. Miután
testünk 87 %-a vízbõl áll és a víz, amelyet naponta pontosan 2 pohárral desztillálva veszünk, kiviszi a sókat
és savakat természetes utakon s nem engedi többé a vért ezekkel terhelni. Ez a kúra 3 különleges eredményt
biztosit:
1. Kimossa a vért úgy, hogy kiûz belõle minden idegen anyagot.
2. Ezáltal minden szerv és az egész szervezet is normálisan mûködik
3. Ez egy fiatalító fürdõ, egy olyan fiatalodás, amilyet a fiataloknál sem találunk, mert a mirigyfunkciókat
normalizálja, s így az agyra hatva felélénkül az ember tõle.
Ezt a hasznos kúrát mindig elõvehetjük, újra kezdhetjük, ha úgy érezzük, hogy a szervek nem mûködnek
pontosan és egy pár nap v. hétig folytathatjuk. Ha nincs is különös bajunk, akkor is segítségül vehetjük e
kúrát, mert a vért idõrõl idõre tisztítani kell, mindenkinek az õ. temperamentje szerint. Ha minden 3-5-7-9
évben 5-7 hétig kúrázunk, úgy tisztán tartjuk a szervezetet, biztosítjuk állandó jólétünket és
elõrehaladásunkat az életben. A desztillált víz a legnagyobb fontossággal s értékkel bír nemcsak az egyén, de
egy egész nép számára. Egy gondos kormányzat, melynek szívügye a nép egészsége, minden vizet duplán
desztilláltatna, mielõtt a vízvezetékbe engedné. Ha ez az eset nem áll fenn, úgy magunk desztilláljunk,
legjobb a márciusi esõvíz. Az is valamit ér, ha a vizet 2x felfõzzük 5-10 percig s közben mindig lehûtjük s az
alját eldobjuk. Lehet a kereskedelemben is venni, de vigyázni kell, hogy jóminõségû s fõleg jóízû legyen!

Kiegészítések Tejfalussy Andrástól:
1./FONTOS FIGYELMEZTETÉS: ÉTKEZNI TUDÓK ESETÉBEN NEM KELL, SÕT ÉLETVESZÉLYES IS LEHET
KÁLIUMOT PÓTOLNI A VÍZBE VAGY AZ ÉTELEKBE JUTTATOTT KÁLISÓVAL! A KÁLIUM TÚLADAGOLÁSA
SZÍVMEGÁLLÁST OKOZHAT, A TÖMEGYILKOSSÁG MIATT FELELÕSSÉGRE VONT ÁPOLÓK IS
ANTIFIZIOLÓGIÁS SÓPÓTLÁSSAL, A KÁLISÓVAL VALÓ KÁLIUM TÚLADAGOLÁSSAL GYILKOLTAK!!
2./ TUDOMÁNYOS KUTATÁSAIM ÚTJÁN KIDERÍTETTEM, HOGY MELYEK A LEGKÉZENFEKVŐBB ÉLETTANI
OKAI A DESZTILLÁLTVÍZ- KÚRA ÁLTALÁNOSAN GYÓGYHÓ HATÁSÁNAK:
AZ ERÕSEN HIBÁS, BETEG (RÁKOS, FERTÕZÖTT, MÉRGEZETT STB.) SEJTEKNEK ELGYENGÜL A FALA, A
SEJTMEMRÁNJA. AZ GYENGÉBB SEJTMEMBRÁN KEVÉSBÉ TUDJA FENNTARTANI AZT AZ ÁLLAPOTOT,
HOGY A SEJTEN BELÜL KÖZEL ÖTVENSZER TÖBB A KÁLIUM, MINT A SEJT KÖRÜLI FOLYADÉKOKBAN. AZ
ERŐS OLDÓ HATÁSÚ DESZTILLÁLT VÍZ AZ OZMÓZIS FELFOKOZÁSÁVAL, A GYENGÉBB SEJTMEMBRÁNON
KERESZTÜL MINTEGY KIHÚZZA A BETEG SEJTEKBÕL A KÁLIUMOT. A BETEG SEJTEK A KÁLIUM VESZTÉS
KÖVETKEZTÉBEN ELPUSZTULNAK, MAJD KIÜRÜLNEK A SZERVEZETBÕL. A DESZTILLÁLT VÍZ SEGÍTI AZ
ELPUSZTULT HIBÁS SEJTEK MARADVÁNYAI SZERVEZETBÕL VALÓ ELTÁVOLÍTÁSÁT IS. EZZEL IS SEGÍTI,
GYORSÍTJA A MÉREGTELENEDÉST, ILL. A VESEMÛKÖDÉST IS FOKOZZA. MIUTÁN A SZERVEZET EZÚTON
MEGSZABADULT AZ ELHALT BETEG SEJTEKTÕL, AZ EGÉSZSÉGES SEJTEK ELKEZDENEK OSZTÓDNI ÉS A
HIBÁS SEJTEK HELYÉRE ÚJ, EGÉSZSÉGES SEJTEK KERÜLNEK. A GYÓGYULÁS TOVÁBBI FELTÉTELE A
FIZIOLÓGIÁS KONYHASÓ PÓTLÁS. A FIZIOLÓGIÁS SÓPÓTLÁS MEGFELEL A FIZIOLÓGIÁS INFÚZIÓS
OLDALBAN ALKALMAZOTT DESZTILLÁLTVÍZ, KONYHASÓ ÉS KÁLIUM ARÁNYOKNAK, EZEKET
INFÚZIÓVAL ÉS/VAGY ÉTKEZÉSSEL IS LEHET LEHET BIZTOSÍTANI:
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Az infúziós Salsol, Salsola, Ringer oldatok 99%-a a nagytisztaságú tiszta desztillált víz. A Salsol és a
Salsola ezen kívül 0,9% NaCl konyhasót is tartalmaz. A Ringer oldat a testfolyadékok szerinti, vagyis
az élettanilag optimális arányban tartalmazza a vizet, a nátriumot, a klórt és a káliumot:

Energia újrahasznosító desztilláló kislétesítménnyel otthon is, szinte ingyen lehet tiszta desztillált vizet készíteni:
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Verőce, 2015. 01. 06.
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Rákbeteg meggyógyító, kemoterápia-mentes, természetes gyógymód
A Talmud szerint a zsidók több ezer év óta a tiszta desztillált vízzel és a kellően sózott kenyérrel gyógyítják
önmagukat. A nem zsidók elől titkolják a desztillált víz és a konyhasóval erősebben sózás gyógyító hatását.
Talmud, Taanith 10 a. lap, és Talmud Baba kamma 93 b. lap.

A Dr. O.Z.A Hanish által közzétett étkezési desztillált víz kúrától, lásd melléklet, sokan kigyógyultak a
rákbetegségből. Ugyanis az emberi test sejtjeiben kb. 50-szer több kálium van, mint az őket körülvevő
testfolyadékokban. Ezért a túlnyomással bejuttatott nagy oldóképességű desztilláltvíz kioldja a káliumot a
hibás sejtekből, azok gyengébb sejtfalán keresztül, és ezzel elpusztítja őket. Ehhez a vérbe bejuttatott többletkonyhasó is segít. A Csendes Óceán, a Földközi Tenger és az Izraeli Holt-tenger ásványi anyag arányaiból is
belátható, hogy némi konyhasó tartalom nem csökkentheti számottevően a desztillált víz kálium oldó hatását:

A burjánzó ráksejtekből az osztódás helyén gyengébb sejtmembránon át a desztillált víz könnyen kioldja a
káliumot. A nátrium-kloridból származó többlet nátriumion behatolása véglegesíti a hibás sejtek pusztulását.
Ezután osztódnak a szomszéd egészséges sejtek és hamarosan egészséges új sejtek kerülnek az elpusztultak
helyére. A desztilláltvíz kúra infúziós alkalmazásától a rákbetegek 98%-ának meggyógyulása is lehetséges. A
tiszta desztillált vizet és konyhasót tartalmazó SALSOL infúziós oldatot is az étkezési desztilláltvíz kúrának
megfelelő dózisokkal és ütemezéssel kell bejuttatni. Két kiszerelése van: műanyag-tasakos és üveg-palackos.
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A műanyag-tasakos Salsol infúziós oldat feliratai:

SALSOL

Oldatos infúzió

250 ml

Nátrium-klorid
Hatóanyag:
9.00 mg nátrium-klorid milliliterenként
Elektrolitkoncentráció:
Na+
154 mmol/l
Cl +
154 mmol/l
Ozmolaritás:
308 mOsm/1
pH: 4,5-7,0
Segédanyag:
Injekcióhoz való víz
Parentális alkalmazás esetén kizárólag intravénásan alkalmazható!
Az orvos kezéhez!
Lásd a mellékelt tájékoztatót is.
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
A forgalombahozatali engedély jogosultja:
TEVA Gyógyszergyár Zrt., 4042 Debrecen, Pallagi út 13.
Figyelmeztetés:
Kizárólag tiszta oldat használható!
A megbontott oldatot félretenni és később felhasználni tilos!
A zsák épségét annak összeszorításával ellenőrizze!
Szivárgás esetén nem alkalmazható!
Sorba kötve nem alkalmazható!

7/22. oldal, 2015-01-16, Ügykód: bekylaszlohelyreigazitas150116

www.tejfalussy.com

Inkompatibilitás veszélye miatt egyéb olyan gyógyszerrel történő elegyítése, melynek alkalmazási
előírásában az izotóniás NaCl, mint kompatibilis oldat nem szerepel, kerülendő!
Egyéb gyógyszer az oldatba csak olyan esetben tehető, ha annak gyógyszeralkalmazási előírása izotóniás
konyhasóoldattal való hígítást javasol.
Legfeljebb 25oC-on tárolandó.
Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V).
OGYI-T-3514/04

1-88912120/A

TEVA
Gy. sz.: 3150611
Felhasználható: 2014 06
Egy ismerős orvos elmondta, hogy fiatal korábban őt is a desztillált vizes műanyag tasak kézzel
összenyomásával gyorsítva bejuttatott desztillált vízzel gyógyították ki a hererákból. Emellett több kórházi
ápoló is elmondta, hogy látták a desztillált vizes infúzióval rákbeteg gyógyítást. A kétféle SALSOL oldat
nagy előnye, hogy ezeket bármelyik orvos alkalmazhatja. Nem merül fel protokol probléma. Több kórházi
ápoló is elmondta, hogy a kórházak kemoterápiás osztályain egyes rákbetegeket SALSOL-lal gyógyítottak.
A rákbetegségek nagyságrendi elszaporodását egyrészt az okozza, hogy az ÁNTSZ a tiszta desztillált víz
ivást mérgezőnek hazudja. Másrészt az, hogy a kormány a bizonyítottan mérgező kálisóval műtrágyáztat és
ételízesíttet. Harmadrészt betegség előidézőre csökkentették a konyhasó pótlást. A ráksejtek elpusztításához
szükséges mennyiségű víz benntartását is akadályozza a hiányos konyhasó pótlás. Az élettanilag optimális
víz : NaCl dózisarány = 110 , a nátrium : kálium dózisarány pedig 30. Például a 3 liter Salsol infúzióval 27
gramm NaCl konyhasót juttatnak be a vérbe. A Ringer fiziológiás infúziós oldat is ennyit. Utóbbiban kálium
is van, de a nátriumnál 30-szor kevesebb. Nyilvánvalóan betegítő, gyógyulás akadályozó hatása van, hogy a
kormány, az ÁNTSZ és a média útján legfeljebb 5 gramm konyhasó, de legalább 4,7 gramm kálium
naponkénti fogyasztására kényszeríti a magyar lakosság többségét. A hazai kormányok Nemzeti
Sócsökkentési Stop Só programként nátrium : kálium = 0,42-es dózisarányt kényszerítenek rá az élettanilag
optimális nátrium : kálium = 30 dózisarány helyett a bennszülött magyarokra. A tiszta desztillált tiszta
vízről azt hazudja az ÁNTSZ, hogy életveszélyes méreg. Nobel-díjas kutatók 1950 előtti mérései is
bebizonyították, hogy daganatkeltő, rákelőidéző, vese- és keringés rontó, vérnyomásnövelő idegmérgező,
ivartalanító stb., vagyis népirtó hatású a hiányos konyhasó pótlás és a kálium túladagolás. Ezt azt jelenti,
hogy nem csak a rákbetegek gyógyulását akadályozzák. Tudatosan előidézik a daganatos rákbetegségeket
(az eltitkolt zsidó gyógymód ellenkezőjével).
Lehet, hogy az Izraelből, Ukrajnából stb. idetelepülni akaróknak „olcsó kiürült ingatlan biztosításhoz” és
a nyugdíjbefizetéseink elrablásához akarnak az orvosaik e módon kipusztítani innen minket? Könnyen
kideríthető: Ha Orbán Viktor miniszterelnök továbbra sem állítja le a minisztériumaik, az ÁNTSZ, az
orvosok, gyógyszerészek, természetgyógyászok és egyéb terapeuták, s a médiumok csalását, azt, hogy a tiszta
desztillált vizet mérgezőnek hazudják, s ha nem állítja le az infúziós Ringer oldat étkezésnél is optimális víz :
konyhasó: kálium dózisarányai mérgezőnek hazudását, akkor Ő és a kormánya tudatos magyar irtást folytat!
Az Új Orvoslás és Német Medicina program népszerűsítői elterjesztették az interneten, hogy a zsidó
orvosok sikeresen meggyógyítják a zsidó rákbetegek 98%-át. Nem kemoterápiás titkos módszerrel. Erről egy
főrabbi német közjegyző előtt hivatalosan azt nyilatkozta, hogy a világfőrabbi a világ legfőbb tömeggyilkosa.
Ha eltitkoltatják a nem zsidó orvosok és betegek elől a titkos zsidó gyógymódot, akkor azt a zsidó orvosok
és a gyógyult betegek is kötelesek titkolni a nem zsidó orvosok és nem zsidó rákbetegek előtt. Úgy, hogy a
tényleges gyógyulást eredményező titkos zsidó módszer és anyagok helyett másfajta módszereket és másféle
anyagokat neveznek meg, reklámoznak a nem zsidók felé. Az „Új Orvoslás” sem a tényleges titkos zsidó
gyógymódot alkalmazza, ha a rákbetegségek okaként kizárólag „a lelki problémákat” hibáztatja. Ha csak
ezek elhárításával ígér gyógyulást. Miközben eltitkolják a víz : konyhasó : kálium dózisok nagyságrendben
megváltoztatásának a rákbetegség(et is) okozó, gyógyulást akadályozó hatásait! (Lásd: Mózes II. 23/20-33?)
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A fentieket dokumentáló teljes iratanyag a www.tejfalussy.com honlapon is megtalálható (Email könyv 19).
JELEN DOKUMENTUM KÜLDŐJE: TEJFALUSSY ANDRÁS TEJFALUSSY ANDRÁS okl. vill. mérnök
(személyi száma: 1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) feltaláló, aki a kutatásautomatizáló
méréstudományi találmányai alapját képező GTS-Antirandom hullámkoordinátás méréseket tervező, vezérlő
és input-output tolerancia-kapcsolataikat megjelenítő software-bázisára és mérő létesítmény terveire és
ezeket alkalmazó nagyszámú, nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési
és hatás-optimalizáló eljárásaira és a zavarszűrési módszereire és ezek széleskörű alkalmazási eredményeire
alapozva, az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző
Központja gmk v.a. (Hungary 1036 Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi Cégbíróság által kijelölt
végelszámolójaként, s a Területfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium és Magyar Országgyűlés
korábbi megbízottjaként, valamint TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT és „Segíts, hogy Téged is Segítsenek
Mozgalom” alapítóként, s mint magánszemély is, PTK szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt”
folytat a magyarok jogos védelmeként. Honlapja(i): www.tejfalussy.com, levélcíme: Hungary 2621 Verőce,
Lugosi u. 71., E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27 380 665,
Mobil: +36 20 2181408.

Budapest, 2015. 01. 05.

Jogos védelmet megvalósító megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel keretében Polt Péter legfőbb ügyész és
Orbán Viktor miniszterelnök kezéhez is megküldve, mint közérdekű bejelentés és közérdekű feljelenő irat.
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Melléklet 2.

Melléklet 3.
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Melléklet-4.
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Melléklet 5.

Hyperkalaemia
….
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Melléklet 6.
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Kód: TulSokAKalium-GondATejjel-1988-OV
„ TÚL SOK A KÁLIUM - ÚJ SZEMPONTOK A MŰTRÁGYÁZÁSBAN
( ÚJ SZÓ, 1988. szeptember 16. POZSONY )
A termőterületek műtrágyázásával, illetve a terméseredmények szempontjából a kemizálás
optimális mértékével és ennek környezeti hatásaival nem egy szakcikk, értékezés, vagy laikus
eszmefuttatás foglalkozik a sajtó hasábjain. A műtrágyázás egyik különösen negatív hatásaként a
zöldségfélékben és egyéb növényi termékekben fellelhető nitrogénszármazékokat nevezték meg, s
ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet a nitrogéntartalmú műtrágyák túlzott alkalmazására.
A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Növénykórtani és Rovartani Intézetében elért legújabb
eredmények azonban egy másik bűnösre mutatnak rá, amely részt vállal a modern
mezőgazdaságban mutatkozó negatív jelenségek szinte mindegyikéből. Ez a figyelemre és főleg
ellenőrzésre méltó elem - Kán Královicnak, az említett intézet munkatársának véleménye szerint - a
kálium, amelynek problémájával már évtizedek óta foglalkoznak.
GOND A TEJJEL
A probléma bevezetőjében el kell mondani, hogy a csehszlovák mezőgazdaság a műtrágyafelhasználása, a gyom- és rovar irtószerek alkalmazása területén is túl van azon a határon, amit a
termelés mennyisége és minősége szempontjából optimálisnak nevezhetünk. Általánosan elterjedt
nézet - mivel a termékekben magas a nitrátok aránya-, hogy a talaj nitrogénnel van túladagolva. A
nitrátok problémája természetesen komoly és aktuális, de a legújabb eredmények arra engednek
következtetni, hogy ebben is a túladagolt kálium illetve néhány helyen a foszfor hatását kell
látnunk. Köztudott, hogy viszonylag magas színvonalú nálunk a növénytermesztés, de problémáink
vannak az állattenyésztésben ahol a világ fejlett országaival való összehasonlítás nem éppen hízelgő
a számunkra. Ez leginkább a tömegtakarmányok minőségével kapcsolatban ütközik ki. A
tejtermeléshez például sokkal több erőtakarmányt használunk fel, mint más fejlett szarvasmarhatenyésztéssel rendelkező országok , mivel tömegtakarmánnyal nem tudjuk elérni a kívánt
tejhozamot. A szárított tömegtakarmány ugyanis nálunk 25-30 gramm káliumot is tartalmaz
kilogrammonként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne. De ugyanígy probléma
a burgonya keményítőtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sőt még a gabona korai érése is,
amely utóbbi legalább féltonnás veszteségeket okoz hektáronként. Mindez Královic mérnök szerint
a káliumtartalomra vezethető vissza.
HIÁNYZÓ MIKROELEMEK
A kálium az az alapvető elem, amely a növényekben az ionok felvételéről dönt. Bizonyos
koncentrációig harmonikusan felvesz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezdi a kalcium
és a magnézium felvételét. Ezek az ember és az állat ásványi táplálékának alapelemei. Hiányuk
csontlágyulást, csontritkulást, ízületi gyulladásokat okozhat, és manapság ezek a betegségek, az erre
való hajlam már fiatal korban is sok esetben megfigyelhető. A kálciumot és a magnéziumot a
növényi táplálékok, például a növények juttatják a szervezetbe, vagy a tej, de ha ezekből hiányzik,
akkor természetesen más úton kellene és súlyosabb esetben kell pótolni. De ez csak két elem. A talaj
magasabb káliumszintje más mikroelemek felvételét is akadályozza, például a légzés szempontjából
fontos vas, vagy a már említett nitrátok lebontásához szükséges molibdén, mangán és cink
felvételét.
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Ha ezek a mikroelemek ott vannak a szervezetben, akkor a nitrátokat ammóniákra bontják és az
távozik a szervezetből. Ha hiányoznak, akkor ez a szintézis nem megy végbe, csak nitridek vagy
egyéb nitrogénszármazékok, például nitrózaminok keletkeznek, s mivel ezek karcinogén anyagok,
betegségeket idéznek elő. A (kálium a) talajban lévő kálcium a cink felvételének blokkolásával a
gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti.
DEFORMÁLJA A SEJTET
Mivel a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendő kalciumhoz jusson, ezzel tönkreteszi a
sejtfalat és emiatt növekszik a növények érzékenysége. A sejteket könnyen megtámadják a
mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, s mivel a laza sejtszerkezet elősegíti a szabad aminosavak
felvételét - amelyek a mikroorganizmusokat táplálják - így azok elszaporodnak, a növényeken
betegségek jelennek meg.
Kedvező körülmények alakulnak ki a káliumot kedvelő gyomok számára is s ezek már nagy
mértékben el is szaporodtak. Ha körülnézünk a földeken, ahol egyébként egyre több gyomirtót
használunk, bizonyos fajta gyomok eltűntek, mások viszont állandóan terjednek. Eltűnt ugyan a
konkoly, amelynek nem kedvez a kálium, de van helyette libatop és parlagi tüske minden
mennyiségben. Ezek ellen újra herbicidet használunk, ami gátolja a fotoszintézist, tehát megintcsak
elősegíti a kálium felvételét. Ez újra lazábbá teszi a sejtek kötését s csökkenti a kórokozókkal
szembeni ellenállást, amelyet természetesen rovarirtóval kezelünk. Ez újra megindítja a probléma
láncolatát és a kör bezárult. S mindezekben a folyamatokban amelyek bonyolultabbá teszik és
drágítják a termelést, rontják a termékek minőségét, alapvető okként ott találjuk a káliumot. De
nemcsak a növények ellenállóképességét, illetve a mezőgazdasági termékek ásványianyagösszetételét befolyásolja, hanem közvetlen hatással van a gazdasági haszonra is. A burgonyában
valamikor a hatvanas évekig még 20-21%-os volt a keményítő tartalom. amely mára 13-14
százalékra csökkent, s ugyanez a helyzet a cukorrépánál is, ahol a hatvanas évekig 18-20 százalékos
cukortartalmat mérhettünk., s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudnunk kell, hogy az ötvenes
években a talaj káliumtartalma kilogrammonként még körülbelül 90 milligrammnyi szinten volt, s
mára már 250 körüli értéket is mérhetünk.
CSÖKKENTENI KELL
Ahhoz tehát, hogy a fentebb felsorolt problémákat kiküszöböljük, - az SZTA - Növénykórtani és
Rovartani intézetének eredményei szerint - a legfontosabb feladat a talaj káliumtartalmának
csökkentése. Ez nemcsak jobb terméseredményeket hozhat, hanem ami lényeges, javítja a annak
minőségét és csökkentheti az egyéb műtrágyák , a növényvédő és rovarirtó szerek felhasználását is.
Évek óta végzik a kálium és a nitrogén arányának a terméseredményekre való hatását vizsgáló
kísérleteket. Bebizonyosodott, hogy a legnagyobb terméseredményeket akkor érik el, ha a talaj
kilogrammja 90 mg mennyiségű káliumot tartalmaz és, hogy a terméseredmények 200
milligrammnál, különböző években 16-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi
átlagos szint.
A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldaná a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a
kísérletek során, hogy a nagyobb mennyiségű termés elérése érdekében magas káliumtartalom
mellett háromszor, négyszer nagyobb mennyiségű nitrogént kell felvennie a növénynek. Ezen kívül
a talaj káliumtartalmának csökkentése még egy sor probléma megoldásában is segítene és
egyszerűbbé tenné - természetesen olcsóbbá is - a mezőgazdasági termelést.

17/22. oldal, 2015-01-16, Ügykód: bekylaszlohelyreigazitas150116

www.tejfalussy.com

Ehhez a tudományos dolgozók véleménye szerint szükséges, hogy mindenütt pontosan
megállapítsák a talaj összetételét és kidolgozzák a műtrágyák szükséges adagolásának arányát.
Ezeknek a méréseknek az elvégzésére az agrokémiai vállalatok minden nagyobb befektetés nélkül
képesek, tehát elsősorban a mezőgazdaság dolgozóin múlik, hogyan közelednek a felvetett
problémához.
(Szénási) ”
Tejfalussy András méréstani szakértő nyilvános közérdekű országos kárelhárítási bejelentése
Orbán Viktor miniszterelnök támogatására, a Ptk. 484-487. §.-ra hivatkozással:
Az infúzió és étkezés esetén egyaránt optimális, a magzatot is tápláló vérszérum nátrium/kálium=30
arányának megfelelő (lásd Ringer infúziós oldat) napi 15-25 gramm fiziológiás NaCl sópótlást.
Az orvosok az 1950-ben e témában Nobel-díjat elnyert mellékvesekéreg kutatók állat és ember
kísérletei mérései alapján azt tanulják, hogy általánosan betegítő, idegrendszert tönkretevő, vese- és
szívmérgező, keringésrontó, rákkeltő és magas vérnyomást előidéző, életrövidítő, magzat torzító és
ivartalanító hatású is a fiziológiás szükségletnél rendszeresen több káliumot és/vagy kevesebb NaCl
konyhasót pótlás. Mi lehet az oka, mi lehet a tényleges célja, hogy az anyákat, az anyatejet, és ezzel
a magzatainkat, csecsemőinket is tudatosan túladagoltatja káliummal és nem engedi hozzájutni a
szükséges mennyiségű NaCl konyhasóhoz a kormány „Stop Só, Nemzeti sócsökkentési
programja”? a gyermekek élelmiszereinél (a WHO is) megengedte az NaCl konyhasó akár teljes
mértékben kálisóval helyettesítését, A Humana babatápszerben pl. 0,3 a nátrium/kálium arány, a
fiziológiás 30 helyett. A felnőttek korábbi optimális napi 15-25 grammos NaCl konyhasó pótlását 5
grammra csökkentették, miközben az átlagos káliumfogyasztásukat a szükséges max. 0,5 grammról
(lásd a Kálium-Retard orvosi kálium tabletta ajánlott mindössze 0,5 grammos napi dózisát, mely
dózist 8 óra alatt apránként juttat be, mivel már ennyi is mérgező, szívműködés rontó, EKG torzító
lehet, ha gyorsabban szívódik fel!), annak tízszeresére, 4,7 grammra növelték. Nemrég büntető
adóval (Chips adó) sújtotta az Orbán kormány a NaCl-dal normálisan sózott élelmiszereket, hogy
ezúton rákényszerítve az sótlan ízű élelmiszereket eladni képtelen gyártókat, megenni képtelen
embereket, hogy konyhasó helyett kálisóval „ízesítsék” a kenyeret és az egyéb alapvető
élelmiszereinket. Egyébként ugyanezt tették sok más európai uniós országban is, sőt Amerikában is,
ahol Barack Obama elnök egészségügy javítási ígéreteit teszik vele teljesíthetetlenné. (A kóser
élelmiszereket továbbra is fiziológiás mértékben NaCl konyhasóval sózzák, és egyelőre Kína és az
iszlám országok is mentesek a fajirtó hatású „Stop Só” programtól. )
A fentieket az általam képviselt Agroanalízis Tudományos Társaság gmk több tízezer parcellás
mezőgazdasági hatásvizsgáló és optimalizáló GTS-Antirandom sokváltozós kalibráló mérései tették
elsőként nyilvánvalóvá. Például 1992-ben is végeztünk olyan sokváltozós hatás kalibráló (az
általam feltalált GTS-Antirandom software szerinti) mérést, amely a káliumos műtrágyák aszály
kárt fokozó hatását egyértelműen leleplezte! Egy minisztériumi szerződésünk (amelyet az általam
vezetett, ill. jelenleg végelszámolóként képviselt Agroanalízis Tudományos Társaság gmk a
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériummal kötött I-1077/90. KTM számmal)
keretében.
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VÉDEKEZÉSI LEHETŐSÉG
Védekezni csak a gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasó otthoni élelmiszer előállításhoz
fiziológiás mértékben használatával, a kálisóval műtrágyázott növények és egyéb kálisóval
megnövelt káliumtartalmú, vagy egyébként sok káliumot tartalmazó (szója stb.) élelmiszerek nem,
vagy megfelelően csökkent mennyiségben fogyasztásával és otthoni desztillálással (frakcionáltan
átpárlással tisztított ivóvizet ivással, azzal való ételkészítéssel lehet, miután csak évi 128.000
vízmintával ellenőrzik országosan az ivóvizeinket, ami azt jelenti, figyelembe véve, hogy 365 nap
van egy évben és országunkban 3200-nál több település van, hogy átlagban legfeljebb 8 naponként
mérnek be 1 vízmintát településenként, miközben belevezetik a fertőző vírusokat is tartalmazó
szennycsatornákat is a folyókba, de ezenkívül bele jutnak olyan szántóföldi és ipari és háztartási
mérgező vegyszerek is, amelyeket a vízmű technológia nem hatástalanít. (Lásd:
www.aquanet.fw.hu, www.desztvizhonlap2.atw.hu).
Fentiek alapján ismételten arra kérem Orbán Viktor miniszterelnök urat és a vidékfejlesztési,
egészségügyi, nemzetbiztonsági, honvédelmi, igazságügyi stb. minisztériumok vezetőit is:
1./ Minősítsék hamisnak és vonják vissza „A KÁLIUMELLÁTÁS HELYZETE
MAGYARORSZÁGON” című, a fentiekkel és a hazai Egységes Országos Trágyázási Kísérletek
sok éves mérési eredményeivel is ellenkező állításokat hangoztató KTM-MTA-TAKI kiadványt.
2./ Kötelezően írassák rá a kálisót tartalmazó műtrágyákra, hogy a termőtalajok kálisóval
műtrágyázása elrontja a tápanyagfelvételi egyensúlyt, aszálykárt fokozó, embert és állatot is
betegítő, sejtmérgező, rákkeltő és ivartalanító hatású.
3./ Írassák rá a 40%-os kálisó elnevezésű műtrágyákra azt is, hogy 26% NaCl konyhasó is van
bennük, s hogy a konyhasóval műtrágyázás szintén fokozza az aszály kárt.
4./ Haladéktalanul állítsák le a Stop Só, Nemzeti sócsökkentési programot.
5./ Kötelezően jelöltessék meg a nem kóser boltok vásárlói felé a kálisót valamennyi étkezési sóban
tiltó MSZ-01-10007-82 érvényes szabványnak megfelelő étkezési sókat.
6./ Tiltsák be a hazai vezetékes ivóvizek jól ellenőrzöttnek és biztonságosan tisztának hazudni
engedését.
7./ Ítéljék életfogytiglani szabadságvesztésre a nátriumklorid és a káliumklorid, ezen két
természetes anyag megváltoztatott arányával talajrontókat, embereket és állatokat betegítőket, és
büntessék meg a mérgezésről hivatalból tudó, de a minket mérgezőket nem feljelentő, a mérgezés
leállítását késleltető, akadályozó országgyűlési, minisztériumi, tudományos akadémiai,
kutatóintézeti, egyetemi stb. bűnözőket.
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MEGBÍZÁS NÉLKÜLI ÜGYVITEL (PTK. 484-487. §) KERETÉBEN FOLYTATOTT
NEMZETMENTŐ KÖZÉRDEKŰ ORSZÁGOS KÁRELHÁRÍTÁSI MUNKÁNK DÍJA:
Felkérem Orbán Viktor miniszterelnök urat, ill. az Országgyűlést, hogy a kálimaffia, és orvosmaffia
által 1960-tól, a kálisóval műtrágyázni kezdéstől mostanáig okozott országos kár alapján, amit, ha
akarják a kárelhárítást, a továbbiakban a fenti információk alapján könnyen el tudnak hárítani,
szíveskedjenek kifizetni a fenti kárelhárítási munkánkhoz rendelkezésre bocsátott ezen
információkat a mérések alapján a problémát kiderítő, általam képviselt Agroanalízis gmk és ezúton
az általunk finanszírozott alvállalkozója, az Antirandom gmk va. és az általunk foglalkoztatott külső
szakértők részére.
Konkrét díjigény:
Az eddigi összes környezeti, egészségi és gazdasági kár független szakértők által megbecsült
kárértékének a 0,001%-a, 60 napos kifizetési határidővel, a gmk v.a. végelszámolójának a címére, a
kezemhez való átutalással.
Verőce, 2011. 11. 17.
Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstani szakértő
(1-420415-0215), Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a.
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.
Tel./fax: 250 6064. Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
Tájékoztatásul kapták:
Dr. Polt Péter legfőbb ügyész
Fővárosi Bíróság t. Cégbírósága (hiv.: Cgt.01-10/022069/15.)
US President Mr. Barack Obama
Melléklet 7.
feladó:Béky László <aura@mail.datanet.hu>
címzett:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
dátum:2015. január 11. 17:45
tárgy:
Tisztelt Tejfalussy Úr!
Tiltakozom az ellen, hogy én a Na-K vitában bármikor támogattam volna Önt
Milyen jogon tette közzé ezt a hamis közleményt személyemről?
Kérem ugyanilyen fórumon, mint ahol közzé tette, kérem szíveskedjen szó szerint
közzé tenni, hogy „ Öntől szakmailag és rasszista vallási kijelentéseitől elhatárolódom „
„Azokkal sohasem értettem egyet!!!”
Amennyiben ezt nem teszi meg azonnal jogi útra terelem felelőtlen kijelentését
Kérem a visszaigazolást a tett intézkedésről.
Feljelentés a Legfőbb Ügyészhez: Rágalmazásért feljelentem Béky Lászlót, mert levelében rasszizmussal
vádol meg hamisan amiatt, mert jogos védelemként, mint szakértő kezdeményeztem (lásd melléklet 8.) a
Mózes II.23./20-33. és Mózes V.7./2 és 22., és Talmud Taanith 10 a. lap és Talmud Baba kamma 93 b. lap
alatti, zsidó fajirtás előró törvények hatályon kívül helyezését, vagyis azoknak a rasszista zsidó
törvényeknek a hatályon kívül helyezését, amelyek alkalmazása a „Stop Só kormányprogram” is, és a
tiszta desztillált vizet életveszélyes méregnek, s a szennyezett vizet a desztillált víznél egészségesebb
ivóvíznek hazudás is. Budapest, 2014. 01. 16. Tejfalussy András
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MEHNAM-info/Jogjavítás/Antiszemétizmus

Ügykód: Cionszelektivitasavilagforabbikonrabudahazyugyben141228

NYILVÁNOS PETÍCIÓ ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKHÖZ: CIONSZELEKTÍV ELBÍRÁLÁSOK
BIZONYÍTÁSA A VILÁGFŐRABBI BIZONYÍTOTT FAJIRTÁSI BŰNCSELEKMÉNYE ÉS A BUDAHÁZY
GYÖRGY ELLEN KOHOLT VÁD (ÉS A HASONLÓK) ÜGYINTÉZÉSEI ÖSSZEHASONLÍTÁSA ALAPJÁN
A Budai Központi Kerületi Bíróság végzése szerint a hazai államigazgatásban tapasztalható „cionszelektív
diszkriminációt” az Alkotmánybíróságnak kellene betiltania, de erre őket csak a Kormány, vagyis Ön kérheti.
Emiatt ezúton nyilvánosan felkérem Orbán Viktor miniszterelnököt urat, kérje fel az alkotmánybírákat, hogy állítsák le
az alább dokumentált és a hasonló cionszelektív diszkriminációkat. Nyilvánítsák alkotmánysértő bűnözőknek az
alábbiakban konkrét példáknál bizonyított cionszelektív ügyintézési diszkriminációt folytató köztársasági elnököket,
miniszterelnököket, minisztereket, államtitkárokat, rendőröket, ügyészeket, bírákat, orvosokat, gyógyszerészeket,
természetgyógyászokat. A nekik segédkező tudományos akadémiai, orvosi egyetemi, vallási stb. hamis szakértőket is.
Mindenkit, aki az alábbi és a hasonló emberi jog sértő (mózesi-talmudi) diszkriminációkat tervezi, szervezi, végrehajtja,
bizonyítékait eltünteti, ill. eltün/tet/ésükig semmibe veszi/veteti.
Példák az alkotmánysértő rendőri, ügyészi, bírói stb. diszkriminációkra: 1./Budaházy György barátomat évek óta
mindenféle „terrorcselekményekben” közreműködéssel gyanúsítják, rendőrök, ügyészek, bírák. Ha elkövette volna a
ráfogott bűncselekményt, akkor nem büntethető, nemzeti, jogos védelem lett volna, az olyan bűnözőkkel szemben, akik
„bizonyítottság hiányára” hivatkozva sorozatban elutasítják a nyomozást és vádemelést a következő bűnügyekben: 1./A
világfőrabbi megtiltotta a zsidó orvosoknak, hogy a zsidó rákbetegek 98%-át sikeresen meggyógyító nem kemoterápiás
gyógymódot a nemzsidó rákbetegek meggyógyítására is alkalmazzák. Emiatt a zsidó orvosok és a zsidó rákbetegek is
azt kell elhitessék a nemzsidó rákbetegekkel és nemzsidó orvosokkal, hogy ők nem valami titkos gyógymódtól, hanem
gyógytornától és/vagy műtéttől és/vagy sugárkezeléstől és/vagy kemoterápiától és/vagy a „lelküket kezeléstől” és/vagy
gyógygombáktól és/vagy megadózisú vitaminoktól stb. gyógyultak meg. A világfőrabbi(k) elleni tömeggyilkossági
vád, amit egy német orvoscsoport és egy főrabbi is aláírt, német közjegyző is hitelesített, hiteles közokirat! 2./Azt
is eltitkolják, hogy világszerte milliárdszámra betegítik meg a nemzsidókat rákbetegségekben oly módon, hogy a
cionszelektív üzlethálózatok konyhasóhiányos, káliumtúladagoló élelmiszerekkel mérgez/tet/ik őket. (Kiderítettem,
hogy ez a nemzsidók elől eltitkolt sikeres zsidó gyógymód: speciális desztilláltvíz-kúra + fiziológiás NaCl konyhasó
pótlás + káliumtúladagolás-megszüntetés + húsevés megszüntetéssel és desztillált ivóvízzel immunrendszer kímélés,
lásd www.tejfalussy.com MEHNAM 155.) 3./MEHNAM 357-ben a családom elleni diszkriminációk bizonyítékai
láthatók. 4./Láthatók a tudományos kutatási- és hatás-ellenőrző mérések hatékonyságát megsokszorozó hardware- és
software találmányaim, nemzetközi szabadalmaim „feltalálói szerzőségét lopó” akadémikusok és bűnsegédeik ellen
bizonyítékok is. 5./Láthatók a hatás mérési bizonyítékai, hogy tudatosan mérgeztetik káliumvegyületekkel a magyarok
termőföldjeit és élelmiszereit is. 6./Látható, hogy az elkövetők ellen általam tett feljelentések megtorlására a hatalmon
lévő miniszterek és köztársasági elnökök is emberi jog sértő diszkriminációkat szervez(tet)tek, követ/tet/tek el ellenem.
Szíveskedjék a törvényes 30 nap határidőn belül válaszolni, és intézkedni a cionszelektív diszkriminálás leállíttatására!
A FENTI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: Magyarország, 2014.
december 28., FELELŐS BENYÚJTÓJA: nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (személyi
száma: 1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) feltaláló, aki a kutatásautomatizáló méréstudományi
találmányai alapját képező GTS-Antirandom hullámkoordinátás méréseket tervező, vezérlő és input-output toleranciakapcsolataikat megjelenítő software-bázisára és mérő létesítmény terveire és ezeket alkalmazó nagyszámú,
nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési és hatás-optimalizáló eljárásaira és a
zavarszűrési módszereire és ezek széleskörű alkalmazási eredményeire alapozva, az AGROANALÍZIS
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a. (Hungary 1036
Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi Cégbíróság által kijelölt végelszámolójaként, s a Területfejlesztési és
Környezetvédelmi Minisztérium és Magyar Országgyűlés korábbi megbízottjaként, valamint TUDOMÁNYOS
RENDŐRSÉG PJT és „Segíts, hogy Téged is Segítsenek Mozgalom” alapítóként, s mint magánszemély is, PTK
szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt” folytat a magyarok jogos védelmeként. Honlapja(i):
www.tejfalussy.com, levélcíme: Hungary 2621 Verőce, Lugosi u. 71., E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,
T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27 380 665, Mobil: +36 20 2181408.

Függelék: MEHNAM 346.
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>
orbanviktor@orbanviktor.hu;
címzett:viktor.orban@parlament.hu;
orban.viktor@parlament.hu
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
Székely László ajb <panasz@ajbh.hu>;
másolatot
Elnok@kuria.birosag.hu;
kap:
"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>;
"birosag@bkkb.birosag.hu" <birosag@bkkb.birosag.hu>
titkostrencsanyi.berni@gmail.com;
másolat:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2014. december 28. 22:53
Re: FELLEBBEZÉSKÉNT IS, FELJELENTÉS A CIONSZELEKTÍVEK FEDEZŐI ELLEN.
A talmudista bűnözők ellen indított peremben az elsőfokú bíró nem írta a nekem, a feljelentőnek kiküldött
tárgy:emberi jog sértő végzéseit. Nincs rajtuk a bírósági hitelesítő neve. A tértivényen aláíratott ügyszámokat
nem lehet azonosítani. A borítékon a benne talált 3 végzés egyikének sincs rajta az ügyiratszáma. Nem
lehet tudni, mi van a tértivényen! (Lásd mellékelt végzések és bírósági boríték!)
küldő:gmail.com

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:lu <lu@mku.hu>
"ECHO TV." <info@echotv.hu>;
másolatot kap:
Béky László <aura@mail.datanet.hu>
titkos másolat:…..........
dátum:2015. január 16. 22:07
tárgy:Fwd:
küldő:gmail.com
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