Interneten közzétett közérdekű nyilvános feljelentőirat az ORFK vezetőjéhez a konkrét hatás mérésekkel is
százszázalékosan bebizonyított magyarországi népmérgezési terrorizmus SZAKÁRTÓ folytatóit bűnpártoló
ügyészek, rendőrök, miniszterek, államtitkárok és ezek országgyűlési képviselő stb. bűnsegédei, bűntársai ellen:
Cáfolhatatlan hatásmérések is bizonyítják, hogy életveszélyesek a műtrágyákhoz kevert kálisóval és az étkezési
só helyett használt kálisóval a korábbi többszörösére növelt káliumtartalmú ételek és italok. Vese-, ideg-, szív
mérgező, keringés rontó, magas vérnyomás és daganatos betegség okozó (!!!!), nemi jeleg torzító,
pszeudohermafroditizmust, ivartalanodást is előidéző, fajirtó hatásúak. 1 vagy 2 grammnál több káliumnak is már
veszedelmesen mérgező a hatása, ha egy órán belül bekerülhet a vérbe. A kálium túladagolásra való felbiztatással
megtévesztett magyar lakosság ki fog pusztulni, ha a kormány nem hagyja abba a Nemzeti Stop Só, Chipsadó,
Menzareform fedőelnevezéses kálium túladagolást, konyhasópótlás akadályozást, konyhasó pótlás nélkül több víz
ivásra felbiztatást, azt hogy túladagolják a káliumot, akadályozva a védekezést, ami a káliumtöbblet mérgező
hatását csökkentő cukrozott- ill. savanyú étel, és nagy mennyiségű tiszta víz fogyasztás, pl. az ÁNTSZ honlap
egészségkárosítónak hazudja a méregtelenítő desztilláltvizet (az infúziók egyik fő alapanyagát)!
Csatolom a „SZEX + KÁLIUM?” című email könyvem a Magyarok Szövetsége vezetőinek a felkérésére a
Bösztörpusztai rendezvényükön 2010-ben, hatásmérés tudományi szakértőként megtartott előadásomról, a kálium
mérgező hatásait bizonyító tankönyvi adatokkal és Nobel-díjasoknak a káliumtúladagolás fajirtó hatását bizonyító
méréseivel. Hivatkozom a www.tejfalussy.com honlapon lévő többi bizonyítékra is (videók, többi email könyv,
Tanítás, MEHNAM), és az ügyben a miniszterelnökhöz úrhoz benyújtott Petíciónkra (MEHNAM 632.), és ezek
alapján a káliumtúladagolással népirtást bűnpártoló tudatos csalás vádjával feljelentem a konyhasó helyett a
patkányméreg hatású kálisóval sózásra, Redi só, Vivega, Bonosalt, kóser tanúsítványos (!) BONSALT stb. a
magyar lakosságot felbiztató TERRORISTÁK népirtási bűncselekményei (a népirtásuk bizonyítékait lásd
www.tejfalussy.com MEHNAM 470. és 553.) ellen szükséges büntetőeljárást „nem bűncselekménynek”
hazudással akadályozó ügyészeket, akik a KÜFO 8288/2016/1. iktatási számú, 2016. szeptember 15.-i hamis
határozatért főfelelősök: Simonné dr. Kun Sarolta ügyészt és főnökeit (Fővárosi Főügyészség Kerületi
Ügyészségek Másodokú Nyomozás Felügyeleti és vádelőkészítési osztálya, 1054 Budapest, Akadémia u. 13.).
Mindazokat az országgyűlési képviselőket is feljelentem tudatos népirtás váddal, akik évek óta válaszra se
méltatják az általam és szakértő társaim által – részben országgyűlés által megbízott szakértőként – felderített,
leleplezett népirtási bűnügyi bizonyítékokat. Feljelentem azokat a rendőröket, minisztereket, államtitkárokat,
ÁNTSZ-es, NÉBIH-es, Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottsági szakértőket és vezetőket is, akik
a 13.B.24.211/1993/2. PKKB végzésre indult nyomozásban, mint „rendőrségi szakértők” is azt hazudták,
meghamisítva a mérgező kálium túladagolást 100%-osan bizonyító hatásméréseket eredményeit is, hogy „szájon
át bejuttatva nem mérgező a kálisó” napi 133 grammig”, gyorsan bejuttatva sem! A rendőrfőnök Dr. Petőfi Attila
azzal állította le a sikeresen folyó nyomozást, hogy az OÉTI-sek „nem követettek el bűncselekményt” azzal, hogy
felbiztatták a magyarokat a konyhasó helyett kálisóval „sózásra”. Azt is szembehazudták, hogy mindenkinél
vesemérgező és szívműködés rontó volt a szájon át bejuttatott 2 és 4 gramm kálisó! dr. Bíró György OÉTI vezető
napi 10 grammig ajánlva „gyógytápszerként” engedélyezte a mérgező kálisót! Ezekre a csalásokra alapozva, a
kormány a „Nemzeti Stop Só, Chipsadó, MENZAREFORM” csalások keretében, egy nap alatt legfeljebb 5
gramm konyhasót enged pótolni, és legalább 4,7 gramm káliumot ír elő, akármilyen gyors bejuttatással.
Miközben 3 liter víz mellé ténylegesen napi 27 gramm konyhasó és napi max. 0,8 gramm kálium pótlás lenne
optimális. Tudják az infúziók alapján is, hogy a vérben 1 liter víz mellé 9 gramm konyhasót, és 0,12 gramm
káliumot optimális pótolni, vagyis 110 a víz/konyhasó és 30 a nátrium/kálium dózisarány (lásd Ringer infúziós
oldat). Napi 3 liter vizet pótlás mellett 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot kellene bejuttatni a vérbe.
Nyilvánvaló népirtás, hogy a konyhasót a szükséges ötödére csökkentve, a káliumot a szükséges tízszeresére
növelték! Ha Kínában tennék, ott a bíróság halálra ítélné és főbelövetné őket. Nálunk viszont kitüntetik őket.
Például miután letiltotta az egy évig sikeresen folytatott nyomozást, kinevezték Nemzeti Nyomozóhivatal vezetővé
dr. Petőfi Attilát, s később, 1997. szept. 10-én hajnalban, kommandós rendőrök betörték az irodám ajtaját, s ott,
majd a rendőrségen vertek, rugdostak! Nem csak ügyészek, de (mindmáig is) köztársasági elnökök is fedezik őket!
Lehet, hogy a hazai államvezetés azért életrövidíti és ivartalanítja a magyarokat a fenti módszerekkel, hogy a
helyünkre külföldiek települhessenek? Ingatlanspekulánsok pusztítanak minket, hogy kiárusítják a helyünket?
Mellékletek: 1./Email könyv 50. (kód: BosztorpusztaiEloadas100815), 2./Nyílt levél (Kód: DuroDorahoz160927).
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