Köszönöm, ha segítenek közhírré tenni a
következőket:
MEHNAM-info / On-line orvostovábbképzés
Iratjel: rakbeteggyogyitasidiszkriminácio150717
Miért gyógyulhat ki a rákbetegségből sokkal
több zsidó, mint amennyi nemzsidó
Egy német főrabbi német közjegyzőnél tett
nyilatkozata szerint tömeggyilkos a világfőrabbi,
akinek a parancsára az orvosok eltitkolják a nem
zsidók elől azt a módszert, amivel a rákbeteg
zsidók 98%-át kemoterápia és sugárkezelés
nélkül sikerrel meggyógyítják. Kárelhárítás
keretében sikerült kiderítenünk hogyan.
Lényegében a zsidó törvénykönyv Tamud
módszerével gyógyítják meg a zsidókat. A
módszer régóta le van írva a Talmud, Baba
kamma 93 b. lap és Taanith 10. a. lap
fejezeteiben. Vagyis a tiszta desztillált vízzel és a
nagy dózisú nátrium-klorid tiszta konyhasóval
gyógyítanak. Korábban ezeket a gyógyhatású
anyagokat szájon át juttatták be. Lásd a Dr.
O.Z.A. Hanish által leírt étkezési orvosi
desztilláltvíz-kúrát. Az a lényege, hogy kb. 3
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óránként, kb. 4 dl desztillált vizet juttatnak be
szájon át (felnőttnél alkalmazott dózis), ezzel
túlnyomást hozva létre a vérben. Közben az
egészséges élő ember vérszéruma természetes víz
: konyhasó = 110 arányának megfelelő
dózisaránnyal tiszta konyhasót, nátrium-kloridot
is bejuttatnak a vérbe. Miután ezeket kiderítettük,
többen elmondták, orvos, ápoló is, hogy titokban,
ma már a Salsol vagy Salsola infúziós oldatokkal
juttatják be a gyógyhatású desztillált vizet és
gyógyhatású konyhasót a víz : konyhasó = 110
dózisaránnyal. Ezek az infúziós oldatok csakis
desztillált vízből és konyhasóból állnak! Napi 3
liter desztillált vízzel 27 gramm nátrium-kloridot
juttatnak be velük, közvetlenül a vérbe. Miért
gyógyít a desztilláltvíz-kúra? Ezért: amikor
osztódik a rákos sejt, a nagyon erős
oldóképességű desztillált víz áttöri a
sejtmembránt az anyasejt és utódsejt szétválási
pontján, ott ahol gyengébb, hogy kioldja a sejtből
a káliumot. Ugyanis kb. 50-szer több a kálium az
élő sejten belül, mint kívül. A desztillált víz
kioldja a kálium többletet és közben többletnátrium hatol be a sérült sejtfalon, mert az élő
sejtben sokkal kevesebb a nátrium, mint a sejt
körül. Emiatt pusztulnak el a gyorsan osztódó
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ráksejtek, ezért tűnnek el a daganatok. A tiszta
desztillált víz azért is gyógyhatású, mert tisztítja
az érrendszert. A tiszta nátrium-klorid is
gyógyhatású. Fenntartja a testnedvek optimális
víz : nátrium : kálium arányát, benntartva a vizet
hígítja a vért, amivel csökkenti a vérnyomást,
javítja a keringést.
A világfőrabbi által elrendelt titkolózás
következménye lehet, hogy a meggyógyult zsidó
betegek tudatosan titkolják – vagy esetleg előlük
is eltitkolták -, hogy desztilláltvíz-kúrától
gyógyultak meg. Az is ezért lehet, hogy az orvosi
média úton-útfélen hirdeti, hogy a napi 5
grammnál több konyhasót pótlás életveszélyesen
mérgez. Az is ezért lehet, hogy a tiszta desztillált
vízről elterjesztették, hogy életveszélyes
mérgezést, ún. „vízmérgezést” okoz. Ráadásul a
hazai egészségügyi vezetés „Nemzeti Stop Só
programmal” és Chips adóval a konyhasópótlás
életveszélyesre csökkentését életveszélyes
kálium-túladagolással is párosította. A normális
tizedére csökkentették a konyhasópótlást,
miközben a normálishoz képest több száz
százalékkal növelték az ajánlott napi
káliumdózist. A Nyírő Gyula kórházban sorozat
gyilkoló, Fekete Angyalként elhíresült ápolónő is
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kálium túladagolással állította le az áldozatai
szívét. Poznanban is kálium túladagolással
gyilkolt egy ápoló (beteg fiatal lányokat, miután
megerőszakolta őket az intenzív osztályon).
Minden egyes nap százával, ezrével büntetlenül
gyilkolhatják a magyarokat azért, mert egy
elmebeteg világfőrabbi megparancsolta? Aki a
Salsol, és Salsola, és az ugyancsak 110-es víz :
nátrium dózisarányú Ringer-oldatot ismeri, annak
tudnia kell, hogy népirtás a napi nátriumpótlás 5
gramm alá korlátozása és a kálium bejuttatás 4,7
gramm fölé növelése. A Ringer oldat dózisarányai
víz : konyhasó = 110, nátrium : kálium = 30.
Amelyik orvos, gyógyszerész vagy
természetgyógyász részt vesz a Stop Só
programban és a Chips-adóból reméli a
jövedelme emelkedését, mind tömeggyilkos. A
képviselők, miniszterek, rendőrök, ügyészek,
bírák, ügyvédek is, akik gátolják a büntetőeljárást
ellenük. Szeretném, ha ez a felvilágosító
dokumentum felébresztené a káliumtúladagolással és a bevándorlási stb. cirkuszokkal
okozott kábultságukból a magyarokat és belátnák,
hogy védekezniük kell a fenti egészségügyi és
igazságügyi diszkrimináció ellen! Mindezeket
mérések alapján részletesen dokumentáltam a
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www.tejfalussy.com honlap Email-könyv,
MEHNAM és Videó rovataiban. Tudományos
vita helyett most már tüntetni kell, és fajirtási
kártérítést is kell követelni, Ha a Stop sóval
népirtás áldozata zsidó akkor is, ha nem zsidó
akkor is! Melléklet:
„gauditamasnemzetiugyved150717”
Verőce, 2015. 07. 18.
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (hatásméréstani tudományos szakértő)
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com +36 20
2181408
A náluk eltűnt feljelentések összefoglalásaként
Orbán Viktornak és ORFK Panaszirodának is
megküldve!
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SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!
Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési
arányairól mindenkinek tudnia kell: egészséges ember
testnedveiben 110 a víz és konyhasó aránya, és 30 a
nátrium és kálium aránya. A Ringer fiziológiás infúziós
oldattal is ilyen élettanilag optimális arányban juttatják
be a VÉRBE a vizet, a konyhasót és a káliumot. Kellő
mennyiségű vízzel, a víz és konyhasó 110-es dózis
arányával kell a konyhasó nátrium-kloridot bejuttatni. A
Ringer oldattal 1 nap alatt pl. 3 liter desztillált vizet + 27
gramm konyhasót + 0,4 gramm káliumot pótolnak.
Étkezésnél a csak desztillált vizet és konyhasót
tartalmazó SALSOL infúziós oldat szerinti az optimális
víz- és konyhasó pótlási dózisarány. Kerülni kell a 0,6
gramm/óra-, ill. 2,6 gramm/nap-nál több kálium étellel,
itallal bejutását. Az élettanilag optimális ezen konyhasó
dózis sokáig csökkentése és a káliumdózis növelése is
mindenkit megbetegít: pl. 1950-ben Nobel-díjat kapott
kutatók állatokon és embereken végzett sópótlásvariációs kísérletei mérési eredményei szerint is vese-,
szív- és keringés rontó, magasvérnyomás-előidéző,
életrövidítő, idegmérgező, daganatokozó és ivartalanító
hatása van. Mindezt tudva, a Nemzeti Sócsökkentési,
Stop Só Program megalkotói napi 5 gramm konyhasó és
4,7 gramm kálium pótlást, vagyis az élettanilag
optimális nátrium : kálium = 30 aránytól több ezer %kal (!!!) eltérő nátrium- és kálium pótlási 0,43-as
dózisarányt írtak elő mindannyiunknak! A bizonyítékokat
lásd
a
www.tejfalussy.com
és
www.tisztaso.hu
honlapokon. Erről is kell beszélgetni a magyarok
összejövetelein, mindenkit arra kérve, mindenfelé
terjessze ezt a magyarvédő információt lehetőleg emailhálózat útján is.
Verőce, 2014. 08. 12.
Tejfalussy András
(segítshogytegedissegitsenek120812)
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DR. GAUDI NAGY TAMÁS NEMZETI ÜGYVÉD SEGÍTÉSE
Dr. Gaudi Nagy Tamás ügyvéd a „SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK” kölcsönös szolgáltatási
alapon is tudna, ha akarna, segíteni a magyar emberek mentésében. Becstelenség egy ügyvétől, ha nem lép
fel az ellen, hogy naponta több száz magyart kiirtanak az államhatalmat bitorló terroristák. Én kárelhárítási
szolgáltatást végeztem a részére, amikor elmondtam neki amit kiderítettem, hogy az egészségügyi vezetők
őt és a családját is mivel betegítik. Bizonyítottam, hogy teszik tönkre az egészségüket a kálisóval mérgezett
étkezési sókkal, a kálisóval mérgeztetett, nátriumhiányos élelmiszerekkel, s a szennycsatornákkal fertőzött,
mérgezett, hiányosan tisztított, hiányosan ellenőrzött ivóvíz fogyasztására felbiztatással, a „Nemzeti Stop Só
Programmal” és „Nemzeti Szennycsatornázási Programmal”. Arról is tájékoztattam, hogyan tud védekezni,
lásd 1. melléklet. Amikor kértem, hogy vegyen részt a fenti közérdekű kárelhárításom bírósági intézésében,
300.000,-Ft előleget kért. Szerintem ezt már bőven ledolgoztam, mivel a Polgári Törvénykönyv „Megbízás
nélküli kárelhárítási ügyvitelre” vonatkozó szabályai szerinti kárelhárítási költségtérítés illet meg, akkor is,
ha engedi tovább mérgezni magát és családját, s a többi magyart is. Ezt azért jegyeztem meg, mert én egy
bíróságok és ügyészek által fedezett, általunk mérésekkel leleplezett és leállított agrárhitelezési csalásnak
leleplezéséhez mint pótmagánvádló felperes kértem a segítségét, s az alábbi nemzetivédelmi ügyekhez is,
mert ügyvédi ellenjegyzés hazánkban kötelező a pótmagánvádhoz, fellebbezéshez és felülvizsgálathoz:
1. FELJELENTÉS A NÉBIH ELLEN (Ügykód: NEBIH-hamis-soarazas-150611-melleklete)

2. EGÉSZSÉG ÖNVÉDELEMRE FELHÍVÁS (iratjele: mehnam-info-egeszseg-150714)
3. ”Világszenzáció! Az első rabbi, aki elismerte a nemzsidók elleni tudatos világméretű
tömeggyilkosságot ….” (Ügykód: rakbetegsegterrorizmus-elharitas150129)

4. BIBLIAI FAJIRTÁST ELHÁRÍTÁS (Ügykód: potmagavadhoz-segitsegkeres-150627)
5. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚR FELKÉRÉSE KÖZÉRDEKŰ PER INDÍTÁSÁRA
(Ügykód: csalougyeszekfeljelentese150624ov)

6. HIÁBAVALÓ Panaszbejelentés igazságügyi ügyintézési diszkrimináció miatt, Dr. Trócsányi László
igazságügyi miniszterhez (Ügykód: igazsagugyiesegeszsegugyidiszkriminaciobizonyitas150714)
Függelékek:

7. KÖZZÉTETT NYÍLT LEVÉL A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
8.
9.
10.
11.
12.

JOGÁSZAIHOZ, Feljelentés és közérdekű büntetőper kezdeményezés a hazai tömeggyilkos
egészségügyi vezetők ellen (Ügykód: kozerdekubuntetoperkezdemenyezes150716)
Kolumbán Sándor (Székelyudvarhely): NYÍLT LEVÉL GLATZ FERENC EGYETEMI
TANÁRNAK! Nézzen a tükörbe … Professzor Úr! (iratjele: Glatznak …)
VAKEGÉR-ÜGYI VITA ((Iratjel: vakeger150714)
Sütő Gábor volt nagykövet: Az egyenlőbbek, Zsidó parainézis …
(Iratjel: Az egyenlőbbek_Zsidó_parainézis.pdf)
MEHNAM-INFO (Iratjel: mehnaminfo)
SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK! (Iratjel: segitshogysegitsenek120812)

A fenti 1-12. dokumentum megtalálható a www.tejfalussy.com nyilvános honlap MEHNAM rovatában!
Verőce, 2015. 07. 17.

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc,
megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő
Magyar Nemzetbiztonsági Pjt
www.tejfalussy.com

www.tejfalussy.com

www.tejfalussy.com

