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BIBLIAI FAJIRTÁS LEÁLLÍTÁSÁHOZ PÓTMAGÁNVÁDAS BÜNTETŐPER SZÜKSÉGES?
Segíteni hajlandó ügyvédet keresek a Bibliában előírt fajirtást kiszolgáló keresztény és
nem keresztény kormánytagok, vallási vezetők, vallási szekták és „természetgyógyászok”
és ezeket fedező államügyészek elleni pótmagánvádhoz és büntetőperhez, terrorelhárítás
pótló, megbízás nélkül nemzetbiztonsági közérdekű kárelhárítási ügyvitel keretében (Ptk).
Tényállás: A Biblia előírja a hibásan sózott étellel és szennyezett ivóvízzel fajirtást.
Lásd Mózes II.23./20-33, Mózes V.7./2,22. Mivel? A gyógyító, meddőség gátló és
élethosszabbító optimális konyhasó pótlás és a tiszta desztillált víz ivás akadályozásával.
Lásd Talmud, Baba kamma 93 b. lap, és Taanith 10 a. lap. Ezeknek a hazai
érvényesítése a „Nemzeti Sócsökkentési Program”, a „Stop só”, és a „Chips-adó” is.
Hazánkban Chips adó bünteti azokat, akik a korábbi módon tiszta konyhasóval merészelik
készíteni a bolti élelmiszereket ahelyett, hogy mérgező kálisóval „pótolnák” a konyhasó
sós ízét és/vagy erős fűszerekkel tennék észrevehetetlenné a konyhasó okozta sóhiányt.
Így az áldozatok nem veszik észre a vese, szív és keringési és daganatos stb.
betegségeik tényleges fő okát, ami a hiányos konyhasó pótlás és vagy a kálium
túladagolás. E célból hazudják „mérgezőnek” a teljesen tiszta desztillált ivóvizet is. A
Talmud szerint a tiszta (desztillált víz) esővíz a legegészségesebb, gyógyhatású ivóvíz,
de kizárólag zsidók ihatják. Lásd: Taanith 10 a. lap. Közben 1950-ben Nobel-díjat is
kaptak a tudományos kutatók, akik patkányokon és embereken végzett kísérleteik során
hatás mérésekkel is bebizonyították, hogy betegítő, meddősítő, életrövidítő hatású is a
konyhasó hiányos és vagy kálium túladagoló étkezés. Ehhez képest hazudja a hazai
kormányok Stop só programja, hogy „a napi 5 grammnál több konyhasót bejuttató
étkezés és a tiszta desztillált ivóvíz is mérgező, és legalább 4,7 gramm káliumot kell
enni naponta”. Arra, hogy ezzel tudatosan hazudnak, elegendő egyértelmű bizonyíték a
Salsol, a Salsola és a Ringer infúziós oldatok. Ezekben olyan arányban van víz és
konyhasó, mint az emberi testnedvekben, pl. a vérszérumban. Tehát 110 a víz és a
szervetlen konyhasó (a nátrium ion + klorid-ion) dózis aránya. A Salsol és Salsola napi 3
liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót is betáplál a vérbe. A Ringer 3 litere is
ennyit, de 0,4 gramm kálium kíséretében (felnőttnek naponta ennyi kálium kell).
AZ IVÓVÍZ SZENNYEZÉS ÉS A SÓZÁS ELRONTÁS FELERŐSÍTI AZ ÖSSZES TÖBBI
EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁST. FAJIRTÁST FOLYTAT AZ OLYAN KDNP-S ÉS EGYÉB
KERESZTÉNY VEZETŐ, ÉS A BIBLIÁT IDÉZGETŐ SZEKTÁK TERMÉSZETGYÓGYÁSZA,
AKIK A KONYHASÓVAL SÓZÁS FELESLEGESSÉGÉT ÉS ÁRTALMASSÁGÁT HIRDETIK:
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/varadihozlevel.htm
A hazai ügyészség évtizedek óta szabotálja a vádemelést. Orbán Viktor miniszterelnök
sem válaszol az ügyben. Dr. Gaudi Nagy Tamás ügyvéd úr pedig azt mondta nekem, hogy
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egyetért velem, hogy fel kell lépni a fenti fajirtás folytatóival szemben, de az irodája
és családja fenntartási költségei miatt csak úgy tud új ügyet felvállalni, ha óránkénti
konzultációs díjat és a pervállalása esetén 300.000 Ft előleget is kap. Nekem sajnos
nyugdíjasként nincs ennyi pénzem megelőlegezni egy nemzetbiztonsági közérdekű per és
ahhoz szükséges pótmagánvád előterjesztés ekkora ügyvédi költségeit.
A Stop sóval és Chips-adóval fajirtás és ezek folyamatos ügyészi bűnpártolása konkrét
hatásmérési stb. bizonyítékait, az alábbi mellékleteket is, közzétettük az interneten,
lásd a www.tejfalussy.com honlapomon.
Mindezeket előrebocsájtva, tisztelettel megkérdezem Dr. Léhmann György ügyvéd urat,
hogy az ügyben szükséges pótmagánvád alapú közérdekű perben felvállalná-e a „megbízás
nélküli nemzetbiztonsági kárelhárítási közös vállalkozás” keretében az ügyvédi segítséget.
Mellékletek:
A „FELJELENTÉS A NÉBIH ELLEN”- hez mellékelt indoklás + ÁFA-s számla (ügykód:
NEBIH-hamis-soarazas-150611-melleklete),
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚR FELKÉRÉSE KÖZÉRDEKŰ PER INDÍTÁSÁRA
(ügykód: csalougyeszekfeljelentese150624ov).
Verőce, 2015. június 28.
Tisztelettel:
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstudományi feltaláló
(1-420415-0215, an.: Bartha Edit), KORÁBBAN ORSZÁGGYŰLÉSI SZAKÉRTŐ,
H-2621 Verőce, Lugosi u. 71., email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,
Tel.: +36-27-380665, Tel.: +36 20 2181408, honlap: www.tejfalussy.com

NYÍLT LEVÉLKÉNT KÖZZÉTÉVE A WWW.TEJFALUSSY.COM HONLAPON (IS)
Utóirat: Feladat az is, hogy mindenki tisztán lássa, hogy ki, mivel, miért gyilkolja, és
mivel, hogy tudja megvédeni a maga és a családja életét. Az "ő rendszerük" helyett
jobb információs rendszert kell kialakítani. Ezzel lehet és kell győzni. Nem a "sátánt",
hanem csak egy rablógyilkos hazai maffiát kell legyőznünk. Ez 100 éven belül biztosan
sikerül. Ezt a célt szolgálják a mellékletek is. Verőce, 2015. 06. 28. Tejfalussy András
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