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Magyar Országgyűlés Elnökeihez (Ptk. 484-487.§ szerinti kárelhárításként) 

 

Fizettessék ki Izraellel a kártalanítást az általuk legyilkolt(atott) 2.857.714 
magyar után! 

 

Feljelentés a STOP SÓ programot gyógyhatásúnak, a tiszta desztillált ivóvizet 
mérgezőnek hazudók, s az őket bűnpártoló ügyészi és bírói bűnszervezet ellen: 

A „Nemzeti Sócsökkentési”, ill. „STOP SÓ Program” megvalósítói, a Nobel-díjas kutatók 
(hatás-kalibráló) állat- és emberkísérleti mérései tanúsága szerint is, azzal, hogy a 
kormány az étkezésnél a szükségesnél sokkal több, akár 10x-es vagy annak többszöröse 
káliumot pótlást, s a szükséges 1/10-e, vagy annál is kevesebb nátriumot pótlást beszél 
be, ezekre kényszerít minket, tudatosan megbetegít, lerövidíti az életünket és csökkenti 
a szaporodóképességünket, mint „titkos népirtó vegyi fegyverrel”. A ténylegesen 
szükséges, élettanilag optimális Na és K dózisokat és az optimális 30/1 nátrium/kálium 
arányt is lásd a Ringer fiziológiás infúziós oldatnál! Emellett, mint biológiai fegyverrel, 
azzal is akadályozzák az egészségesen maradásunkat és a gyógyulásunkat, hogy 
bebeszélik nekünk „egészségveszélyeztető, életveszélyesen mérgező hatású 
vízmérgezést” előidézőnek az elgőzölögtetéses átpárlással (=desztillálással), ivóvíz-
méregtelenítést, ivóvíz-vírustalanítást, ivóvízlágyítást. Ehhez a csaláshoz 
meghamisították a vízmérgezés szó értelmét, a desztillált víz NEM mérgez, de 
lecsökkentett konyhasópótlás okozhat elektrolit zavart a szervezetben. A tiszta NaCl 
konyhasóval kellően sózást akadályozás és a tiszta desztillált vizet ivást akadályozás is 
Biblia és Talmud szerinti (lásd: Mózes II.23./20-33., V.7./2., 22. és Talmud, Baba 
kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap.) „hagyományos izraeli élettérrablási vegyi 
fegyver”! Ráadásul a zsidók orvosai titkolják előlünk a zsidó rákbetegek 98%-át 
meggyógyító, kemoterápia nélküli módszert. Kiderítettem, lásd a desztillált víz kúráról 
tartott előadásomat a HUN TV-n, hogy a desztillált vizet és konyhasót megfelelően 
bejuttatás az eltitkolt gyógymódjuk. Egy német orvos (Dr. Hammer) és egy főrabbi 
német közjegyző által hitelesített nyilvános közleménye szerint a rákbetegséget 
kiküszöbölő zsidó gyógymód eltitkolása kb. kétmilliárd nem zsidó halálát okozta. Ha a 
Föld lakossága 7 milliárd fő, s ha ebből 2 milliárdot ezzel öltek le, akkor ezen 2/7 arányt 
Magyarországra vetítve látható, hogy az izraeliek mintegy 2.857.714 magyart 
legyilkolta(tta)k.  

 

A fentiek méréstani és bűnügyi bizonyítékait dokumentáló www.aquanet.fw.hu 
tudományos honlapunk a www.tejfalussy.com honlapomon működik. Ajánlatos 
mindenkinek letöltenie a saját számítógépére, mielőtt még „médiafelügyelőink” a 
„közösség elleni lázításom” hamis vádjával ismét eltüntethetik az internetről!  

 

Budapest, 2013. 05. 21.  
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Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc 

(személyi szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit) okl. vill. mérnök, méréstudományi 
szakértő feltaláló, Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a. (Cg.01-04-231575) v.a., 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által kijelölt végelszámoló, H-1036 Budapest, Lajos u. 

115. Tel./fax: (+361) 2506064. 

Mobil: (+361) 2181408. E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com 
 

 

mellékletek: 

http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/79.emailkonyv:-vizeskalisoszsidofajirtas.pdf 

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/05/cancer_angelina_jolie_130520b.pdf 
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