
Valamennyi  hazai  polgármesterhez  címzett  nyilvános  felhívás  a  magyarországi
népirtás  leállításához szükséges kötelező jogos védelmi  intézkedésre  (kárelhárító
közérdekű bejelentés és kárelhárítási javaslat) 

Miután az utóbbi 60 évben a magyar lakosság körében egyre gyakoribb lett a korai 
halálozás és a szaporodásképtelenség, utánanéztünk a tényleges okainak. A konkrét 
hatásmérések alapján megállapítottuk, hogy ennek a többségi magyar lakosság elől
eltitkolt (legalább) 6 legfőbb oka van: 

1. Káliumtúladagolás

A vérbe 1 órán belül bejutó 0,8 vagy 1,6 grammnál több, vagy 24 óra alatt bejutó 
11 grammnál több kálium életveszélyes szívműködési zavart okozhat. A 24 óra alatt 
2,2 vagy 3,6 grammnál több kálium szájon át bejuttatva egy egészséges felnőttnél is 
EKG torzulást okoz. Egy felnőtt napi biológiai tényleges kálium szükséglete  0,2-től 
0,4 grammig terjed. Jelenleg az ÁNTSZ és OÉTI  és a Gyógyszerfelügyelet, és ezért 
sok orvos és gyógyszerész is, a magyarok többségét legalább napi 4,7 gramm kálium 
pótlására biztatja fel. Kierőszakolták azt, hogy ma a magyar lakosság többsége által 
fogyasztott ételek és italok napi átlagos káliumtartalma a biológiai tényleges kálium 
szükségletnél 1000 %-nál is nagyobb legyen. A káliumtartalmat káliumműtrágyákkal 
és konyhasó helyett kálisóval sózással növelték a korábbi többszörösére. Titkolják a 
káliumbevitel gyorsítás veszélyeit. Titkolják, hogy a 24 óra alatt 11 gramm többlet- 
kálium a biológiai káliumszükségletnél kb. 1000 %-kal több és, hogy ennyinek az 
akárhonnan a vérbe bejutása éppúgy életveszélyes, mintha a vérbe 1 órán belül 
1 vagy 2 gramm többlet kálium kerül be. Titkolják, de közben ez van az orvosi 
tankönyveikben is!

2. Hiányos konyhasópótlás

Tönkreteszi a vérkeringését aki túl kevés konyhasót pótol, vagy hibás dózisaránnyal 
pótolja a vizet és a konyhasót. Az élő ember testnedveiben 110 a víz:konyhasó arány 
(és 30 a nátrium:kálium arány). A vérbe közvetlenül beadott, csak desztillált vízből és
konyhasóból álló (Salsol, Salsola) infúziókban is ilyen a víz: konyhasó (dózis-) arány.
Pl. 1 napi 3 liter ilyen infúzió meghatározott ütemben 27 gramm konyhasót juttat be a
vérbe. A Ringer infúziós oldat is, de ez ugyanennyi vízzel és ugyanennyi konyhasóval 
0,36 gramm káliumot is bejuttat. Csak ennyi káliumot, mivel több nem kell. Étkezés 
esetén sem más az optimális víz:konyhasó:kálium dózisarány. Ezeket eltitkolják és
napi akármennyi víz mellé legfeljebb 5 grammnyi konyhasót (=maximum 2 gramm 
nátriumot) pótlásra, lassú öngyilkolásra biztatják fel a többségi magyar lakosságot.

1./4 lap, 2016-09-04, Iratjel: nepirtaselharitokozerdekujavaslat160902email2-facebook-youtube)

www.tejfalussy.com



3. Tiszta víz ivás akadályozás

Eltitkolják a többségi magyar lakosság elől, hogy a vegyszerezett termőföldekről 
bemosódó mérgekkel és szennycsatornákkal is szennyezett folyók vizéből homokon
és kavicson átszűréssel és a fertőző vírusokra hatástalan klórozással készített hazai 
vezetékes ivóvizekben gyakran fertőző vírusok, növényvédőszerek, ipari és háztartási 
vegyszerek, gyógyszermaradványok is vannak. Eltitkolják, hogy a hazai vezetékes- és 
egyedi kút vizek tisztaságát hiányosan, ritkán ellenőrzik, a legtöbb szennyező anyagot
nem is nézve. Felbiztatják a többségi magyar lakosságot, hogy ilyen csapvizet igyon. 
Azt hazudják a többség lakosságnak, hogy „a tiszta desztillált víz ivás életveszélyes 
elektrolit zavart, vízmérgezést okozhat”. Pedig valójában a hiányos konyhasópótlás 
esetén okoz életveszélyes vérelektrolit zavart. Eltitkolják a többségi magyar lakosság 
elől, hogy nem csak infúzióként, de ivóvízként is gyógyhatású a tiszta desztillált víz, 
ha 110-es dózisaránnyal pótolják a vizet és a konyhasót. Tudatosan titkolják, hogy
a tiszta desztillált víz + és tiszta konyhasóval sózás a Talmud szerint is gyógyhatású.  
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/doksik/Ivovizfegyverbizonyitekok160829.pd
f

4. Hamisak az ellenőrző mérések alapján levont következtetések.

Számos szennyezőanyag mérése kimarad. Ritkán vett anyaminták mérése alapján a 
nem mért anyagokra is vonatkoztatják a mérési eredményeket. Tudatosan elrontott, 
meghamisított optimum határokhoz hasonlítják a műszeres mérések adatait, hogy a 
mérgező hatásokat jelző labormérési eredményeket figyelmen kívül lehessen hagyni. 
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/5.emailkonyv:ok-okozat
%20osszefugges.pdf

5. A magyarok többsége (kivéve a talmudistákat) nem ismeri a vérelektrolit optimális 
víz:konyhasó:kálium arányának a biztosításán, helyreállításán alapuló infúziós és 
étkezési gyógymódot, utóbbi a VérElektrolitOPtimum szerinti VEOP táplálkozás. 
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/1.emailkonyv:helyesen
%20sozas%20es%20tiszta%20ivoviz.pdf

6. Mózesi-talmudi vallási alapon tudatosan akadályozzák, hogy a többségi magyarok 
hosszú életűek legyenek, egészségesek legyenek, gyógyuljanak, szaporodni tudjanak.
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/08/emailkonyv88-tomeggyilkos-
zsido-orvosok-elleni-bizony%C3%ADtekok-ader-janosnak.pdf

Fentiek részletes bizonyításai - köztük a max. 2 gramm nátrium és min. 4,7 gramm 
kálium napi pótoltatása életrövidítő és ivartalanító, fajirtó hatásait patkányoknál és 
embereknél hatásmérésekkel bebizonyító, ezért 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók 
mérései is - közzé vannak téve a www.tejfalussy.com honlapon: Videók, Email- 
könyvek, Tanítás On-line, MEHNAM, www.aquanet.fw.hu.
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Jelen irat egy felhívás, amelyben nyilvánosan felbiztatom az önkormányzatokat, hogy
„Jogos védelemként” (Btk.) tudatosan szabotálják el a bizonyítottan fajirtó hatású 
Nemzeti Stop Só Programot, Chips adót és Menzareformot, és a szennycsatornák 
ivóvízbázisokba bevezetésével szennyezett, vagyis mérgező, vírusfertőzött víz
ivására is felbiztató kormányintézkedések önkormányzati végrehajtását.

Tudomásul vételre azzal küldöm meg Orbán Viktor miniszterelnöknek, Kövér László 
országgyűlési házelnöknek és Pintér Sándor belügyminiszternek és az ORFK részére, 
hogy a patkányméreg, kivégzőméreg kálisóval élelmiszersózást is megengedő hamis 
egészségügyi- és élelmiszer törvényekre és elrontott étkezési só szabványra és hamis 
WHO és EU-s állásfoglalásokra alapozott népmérgezésért Kínában főbelövés járna.

Közérdekű kárelhárításként javaslom, hogy jogos védelemként, lásd Btk., valamennyi
magyar önkormányzat szabotálja el a hazai kormányok gyermekeinket is betegítő, 
életrövidítő, ivartalanító „Nemzeti Stop Só Program”, „Menzareform”, „Chips adó”
fedőelnevezéssel aljas titkosszolgálati célokat megvalósító rendeletei végrehajtását,
és világosítsák fel a településükön élő valamennyi magyart a Ringer infúzió dózisai 
szerinti tiszta desztillált ivóvíz ivás és konyhasó- és kálium pótlás élethosszabbító, 
szaporodóképesség védő, gyógyító hatásáról!

Verőce, 2016. szeptember 3.

Magyarok Szövetsége Népmozgalom szervezőként is:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök hatásmérés tudományi 
szakértő (korábban országgyűlési és önkormányzati megbízott), 2621 Verőce, Lugosi 
u. 71. Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, telefon: +36 20 218 14 08, +36
1 250 6064, internetes honlapok: www.tejfalussy.com, www.aquanet.fw.hu,
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
Kövér László <kover.laszlo@parlament.hu>;
Pintér Sándor <ugyfelszolgalat@bm.gov.hu>

másolatot kap:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>
titkos másolat:. . . 

dátum:2016. szeptember 3. 12:48

feladó:Ügyfélszolgálat (BM)<ugyfelszolgalat@bm.gov.hu>

címzett:
András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy 
<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

dátum:2016. szeptember 3. 12:48
tárgy:Valasz
küldő:bm.gov.hu

titkosítás:Normál (TLS) További információ

Tisztelt Feladó!

 
Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium levelezőrendszere, 
megérkezett azugyfelszolgalat@bm.gov.hu címre.
A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a címzett 
személynek vagy hivatali szervezetnek.
Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 
Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 
 
BM Ügyfélszolgálat

(Iratjel: nepirtaselharitokozerdekujavaslat160902email2-facebook-youtube)
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