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Feljelentés a fajirtó bűnöző terroristákat védő (aláíratlan) hamis határozatért felelős ügyészek ellen is:

Terroristákat fedező csalással vádolom a feljelentett ügyészeket, akik semmibe vették az 1950-ben Nobel díjat kapott
mellékvesekéreg kutatóknak a MEDICINA Orvosi Könyvkiadó „ Technika a Biológiában” 8., „A biológia aktuális
problémái”, „A mellékvesekéreg biológiája” című kiadványában 1976-ban Magyarországon is közzétett biológiai hatás
mérési eredményeit, és az ott hivatkozott 62 akadémiai szintű tudományos publikációt is, melyek egyértelműen
bizonyítják a mérgező kálium túladagolás patkányokon és embereken is kikísérletezett, nemi jelleget is torzító,
ivartalanító, nemzőképtelenség okozó fajirtó hatását, vagyis az általam benyújtott feljelentés teljes megalapozottságát.
Az alábbi melléklet a kálium túladagolás és a hiányos nátriumpótlás Nobel díjasok által megállapított fajirtó hatásainak
a listája. A helyes víz, konyhasó dózisarány napi 3 liter desztillált víz mellé 0,36 gramm kálium és 27 gramm konyhasó
lenne. Ez felelne meg ezen anyagok élő ember testnedveiben lévő optimális arányának, és a Ringer infúziós oldat
ugyanilyen dózisarányainak. Ehelyett hazánkban bármennyi víz mellé akármilyen gyors napi 4,7 gramm káliumpótlást
és legfeljebb napi 5 gramm konyhasópótlást írtak elő a Nemzeti Sócsökkentési, MENZAREFORM és Chips adó útján a
magyar lakosság kárára, és Izrael állami Star kosher tanúsítványos BONSALT-tal ételsózásra biztatják fel. A BONSALT
patkányméreg kálisó, majdnem 100%-ban. És pl. a VIVEGA is kb. felerészben a mérgező kálisóból áll. Lásd internet!
Melléklet:
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NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG NAGYSÁGRENDI
MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”) SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE
ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA
A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális
problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó
Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobeldíjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás
jellegű leírás emellett további 62 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban
zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)
EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A
NÁTRIUMHIÁNYOS
ÉS
KÁLIUMDÚS
DIÉTÁN
TARTOTT
EMBEREK
ÉS
PATKÁNYOK
MELLÉKVESEKÉRGE HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK
VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT
A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN
IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLITHÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)
Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például konkrétan a
következők:
1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)
2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)
3./ A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)
4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a verejtéksejteknél és az
emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek
kialakulásához vezet:
5./ Idővel nátrium-hiány jön létre (168)
6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
8./ Romlik a keringés. (168)
9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)
11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)
12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)
13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)
14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:
15./ Magas vérnyomás. (169)
16./ Szívelváltozások. (169)
17./ Veseelváltozások. (169)
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18./ Izomgyengeség. (169)
19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)
20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre.
(169)
A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza
(„pszeudohermafroditizmus”):
21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitorisz-megnagyobbodást.
(169-170)
22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)
23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció
elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)
24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását,
a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz.
(170)
25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)
26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)
Feljelentői szakértői megjegyzés: manapság ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt
a két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti (fiziológiás
mértékű) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a
fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos
nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívműködés!
(A könyvről általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki
lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni, ill. lásd: a
www.tejfalussy.com honlapról hívható korábbi www.aquanet.fw.hu honlapon.) Prof. dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár
szakvéleményét lásd 10. videót, s az izraeli tudós által 2050-re várt ivartalanodásól lásd Email konyv 101-et a
www.tejfalussy.com honlapon.
Jelen interneten is közzétett nyilvános feljelentés elsődleges címzettjei: Dr. Polt Péter a legfőbb ügyész; közérdekű
bejelentésként kapja: Dr. Darák Péter Kúria Legfelsőbb Bíróság elnök, segítésre kapja: Orbán Viktor
miniszterelnök, parlamenti büntetővizsgálat elrendeltetéséhez kapja: Dr. Hegedűsné Kovács Enikő országgyűlési
képviselő, a Jobbik frakció részéről intézésre a kálium túladagolással és konyhasóhiánnyal fajirtást megengedő és az
ezekkel fajirtó terroristákat hamis határozatokkal fedező ügyészeket nembüntető törvények és -rendelkezések és azok
létrehozói és fenntartói ellen, s a népirtó hatású Nemzeti Stop Só Program, Menzareform és Chips adó betiltásához,
és a tiszta desztillált ivóvizet a fiziológiás (lásd Ringer infúzió) sópótlás mellett is mérgezőnek hazudás betiltásához is.
Jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel (Ptk.) keretében mai napon előterjeszti, s miután a
hamis ügyészi határozatban megtagadták az ellene fellebbezés lehetőségét, a terrorizmus ügyészségi fedezésének a
jogerős ítélettel megállapíttatásra a Nemzetközi Bírósághoz a Magyar Állam alperessel szemben a benyújtja:
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. Mérnök (az ügyben 1990 óta, országgyűlési megbízásból hatásmérés tudományi szakértőként oknyomozó kutatómérnök, számos nemzetközi hatás-mérés tudományi szabadalom
feltalálója, néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és Bartha Béla rendőrfőkapitány unokája), Magyarország 2621. Verőce,
Lugosi u. 71., E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjtgmail.com, Website: www.tejfalussy.com, Telefon: +36 20 218 1408)
Magyarország, 2018. január 25.
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