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Tárgy: Nemzetbiztonsági bejelentés a népirtó hatású vízminőségi- és sózási csalások leállíttatásához
Tisztelt Tábornok Úr!
Átadom a stafétabotot az alábbi ügyben: A nemzetbiztonságot, a magyarok biztonságát elsősorban a
gyógyhatású desztillált víz elleni és a tiszta konyhasó napi 5 grammnál nagyobb dózisa elleni, és a
ténylegesen szükséges tízszeresénél is több kálium fogyasztására felbiztató kormánypropaganda
veszélyezteti. Kivéve azoknak az itt élőknek a biztonságát, akik elhiszik a Talmudnak, hogy a kellő
mennyiségű (tiszta NaCl) konyhasó pótlása mellett egészségvédő és gyógyhatású is a desztillált víz.
(Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap.) Pl. napi 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasó és
0,36 gramm kálium vérbejutása optimális. Bizonyítják a több száz év óta gyógyításra alkalmazott
Ringer infúziós oldattal bejuttatott dózisaik. Az ehhez képest nagymértékben csökkentett konyhasó
pótlás és/vagy nagymértékben növelt káliumbevitel életrövidítő és ivartalanító hatású is. 1950-ben
Nobel-díjat kapott három biológus kutató, akik patkányoknál és embereknél konkrét dózis-variációs
hatás méréseikkel kétséget kizáróan bebizonyították. 7000 példányban adta ki a MEDICINA a
vonatkozó kiadványt: Technika a biológiában 8., A biológia aktuális problémái, A mellékvesekéreg
biológiája, Budapest, 1976. (Javaslom valamennyi hazai orvoshoz és gyógyszerészhez eljuttatását!)
Megjegyzés: 1992-ben készítettem egy interpellációt a káliumtúladagolásos mérgezés leállításához,
amit a megbízóm, Dr. Kovács Pál, a szociális és Egészségügyi Bizottság vezetője terjesztett elő, de
az akkori kormányzó párok miniszterei (szokás szerint) szembehazudták a mérési bizonyítékokat is.
Életrövidítő és ivartalanító hatású is a káliumdúsított, konyhasóhiányos étel és a vírusos, vegyszeres
víz. Területrabló népirtási módszer, lásd: 2 Mózes 23/20-33. A védekezést lásd HIHETŐMAGAZIN
www.tejfalussy.com.
Jogos védelem (Btk.), megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében a népirtás leállíttatására kérem,
amihez ezúton felajánlom Önnek a személyes konzultáció lehetőségét velem és a harcostársaimmal.
Előzetesen érdemes megnéznie, hogy mit mondott az ügyre vonatkozóan Prof. Dr. Papp Lajos ny.
egyetemi tanár szívsebész akadémiai nagydoktor egy televízióban (www.tejfalussy.com, 10. videó).
Verőce, 2017. 08. 04.
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Cc: Kozma Imre atya, Prof. Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár szívsebész akadémiai nagydoktor,
Dr. Marosi Pál ny. gyermekgyógyász főorvos, Várhegyi László okl. mérnök, ny. rendőr alezredes
természetgyógyász doktor, Kövesi Károly ny. alezredes, Miklósi István természetgyógyász, volt
rendőrségi nyomozó biokémikus. PhD. Peresztegi Sándor biogyógyászdoktor, PhD. Biczók Gyula
vegyészmérnök biokémikus, az Országos Természetvédelmi Hivatal volt vezetőhelyettese.
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