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T. Katonai Ügyészség! (Feljelentés a Bp.-i Katonai Ügyészséghez és segítségkérés a nyilvánosságra hozásához)

I.  Egészségügyi terrorizmus, nemzetközileg  tiltott vegyi fegyver használat,  hogy két módszerrel is tudatosan fertőzik, 
mérgezik, évi százezer számra irtják a magyarokat. Ezzel a két módszerrel: 1. Mérgezőnek hazudják a tiszta desztillált 
ivóvizet és felbiztatnak a fertőző vírusos és vegyszeres folyóvizekből szűréssel készített nem tiszta víz ivására.  2. Azt 
hazudják a „Stop Só Nemzeti  Sócsökkentési  Programmal”,  hogy mérgező a napi  5 grammnál több NaCl konyhasó 
fogyasztásunk, s hogy legalább 4,7 gramm káliumot  szükséges pótolnunk naponta.  Vagyis a ténylegesen szükséges 
NaCl konyhasó dózis legfeljebb egyötödét, egytizedét, és a mérgezni kezdő káliumdózis legalább öt, tízszeresét ajánlják.
   Annak, hogy tudatosan irtanak ilyen módon minket, a gyógyító Salsol infúziós oldat  a legnyilvánvalóbb orvosi tény 
bizonyítéka. Ugyanis a Salsol infúzió csak a tiszta desztillált vízből és a tiszta NaCl konyhasóból áll, s napi 3 liter Salsol-
lal napi 3 liter desztillált vizet + 27 gramm tiszta NaCl konyhasót juttatnak be a vérbe. Hasonló orvosi bizonyíték a Ringer 
infúziós  oldat  is,  amiben  szintén,  110  a víz  :  NaCl  dózisarány,  úgy  mint  a  Salsol-ban,  de KCl  kálisót  is  tartalmaz, 
csakhogy 30-szor kevesebb  KCl  kálisó  van  benne mint  amennyi NaCl konyhasó.  Természeti  tény bizonyíték,  hogy a 
vérelektrolit testfolyadék  csak nátriumból, káliumból, kloridból és vízből áll,  s ezeknek ugyanolyan az arányuk, mint a 
Ringer-oldatban. Vagyis ezeknek az anyagoknak az ettől nagymértékben eltérő dózisarányú pótlása esetén valamennyi 
sejt működése csak kárt szenvedhet. Tudományos mérési bizonyíték is van arra, hogy egészségügyi terrorizmus a Stop 
Só.  1950-ben Nobel díjat kapott 3 tudományos kutató,  akik a konyhasó- és kálium dózisok élettani  hatásait vizsgáló 
méréseik  eredményeivel egyértelműen  bebizonyították,  hogy  patkánynál  és embernél  is vesemérgező,  szívműködés 
rontó, keringésrontó, vérnyomásnövelő, idegmérgező, ivartalanító, vagyis fajirtó hatású a konyhasó-dózis csökkentés és 
a káliumdózis növelés (külön-külön is, és együtt is). Miután ezeket a mérési eredményeket 1976-ban a Medicina Orvosi 
Könyvkiadó is publikálta, valamennyi orvosnak tudnia kell róla, De akkor miért hallgatnak róla az orvosok? Miért hirdetik 
az ellenkezőjét? Mi másért, ha nem azért, mert a Kormány fizetésemelést ígért nekik a konyhasó dózist életveszélyesre 
csökkenteni nem hajlandó élelmiszergyártókra büntetésként kirótt ún. „Chips adóból”, azért, hogy befogják a szájukat?!? 
II.  Kérem, hogy terjesszétek,  juttassátok el  minden magyarhoz  az egészségügyi  terroristák  elleni  fenti  nemzetközi 
feljelentést: http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2015/03/allampolgarijogsertoketfeljelentes150315a-email2.pdf. 
Ez  egy teljes  körben  hiteles  bizonyítékokkal  alátámasztott,  országos  és  nemzetközi  terjesztésre  is  ajánlott, 
terrorelhárítási dokumentum, amit a hivatalos szervek, hazai- és európai uniós képviselők, majd szokásuk szerint megint 
semmibe vehetnek! Addig, amíg a népharag elsöpri őket. 100 éven belül biztosan kipusztítják őket, és a követőiket is. De 
nem a zsidó származásúakat kell hibáztatni, hanem a vezetőiket és a mózesi és talmudi törvényeiket, amelyek előírják, 
hogy a zsidók kíméletlenül irtsák ki mindenhonnan a nemzsidókat, ahova a zsidók „be akarnak menni”. A fenti fajirtási 
módszer is elő van írva nekik. Az, hogy csak zsidó kaphat tiszta desztillált ivóvizet és rendesen sózott élelmiszert, s hogy 
ezeket ne fogyaszthassák a nemzsidók, a „bálványimádók”, akik közé a ”Jézus után tévelygőket” (a keresztényeket) is 
sorolja a rasszista zsidó maffia Tórának és Talmudnak nevezett szervezeti működési szabályzata. Lásd: Mózes II.23/20-
33., Mózes V.7/2.és /22. és Sámuel II., Rabba bevétele, valamint Talmud Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap stb.
   Ezúton is kérek mindenkit, hogy az általam benyújtott európai uniós feljelentést segítsen eljuttatni a többi magyarhoz. 
Küldje szét az általa ismert címlistákra. Ne engedjük kiirtani a magyarokat. Lépjünk fel a magyar lakosságot tömegesen, 
tudatosan mérgező, érzelemmentesítő, ivartalanító egészségügyi terroristák ellen. Az alábbi linkre kattintva látható, hogy 
kik és miért szervezik a népirtást. Kik és miért hazudják azt, hogy mérgező a méregmentes tiszta a desztillált ivóvíz. Kik 
és miért hazudják azt, hogy a fertőző vírusos, mérgező vegyszeres vezetékes víz a „legegészségesebb élelmiszerünk”. 
Kik és miért irtják a „Stop Só”-val, a „Nemzeti sócsökkentési Programmal” a magyar lakosságot. Kik azok, akik naponta 
tízezrével betegíti a magyarokat, hogy  megkaparinthassák az élőhelyünket, a nyugdíjbefizetéseinket, a vagyonunkat. 
Tudja meg minden  magyar, hogy csak az önvédelemre megfelelően berendezkedéssel lehet védekezni ezek ellen az 
alattomos, aljas mindennapi egészségrontó bűnözők ellen. A teljes probléma és a bizonyítási anyagai és az önvédelmi 
megoldás módja és eszközei a www.tejfalussy.com és www.tisztaso.hu honlapokon részleteikben is tanulmányozhatók.
 Ki hiszi el, hogy jó szándékból tüntették el a mérgező kálisót valamennyi étkezési célú sóban tiltó Magyar Szabvány 
jelét a hazai boltokban árusított mindenféle nem tisztított, vagyis akármennyi mérgező kálisóval kevert sókról? Ki hiszi el, 
hogy kálisómentes a nemzsidók részére biokóser étkezési sóként árusított tiszta kálisó (BonSalt)?  Vagy, hogy tényleg 
kóser? Ki hiszi el, hogy a hazai gyógyszertárakban és a Magyar Élelmiszer Lánc CBA-nál ok nélkül hiányzik a polcokról 
a  mérgező  kálisótól  biztosan  mentes  „gyógyszerkönyvi  tisztaságú  NaCl  konyhasó”?  Ki  hiszi  el,  hogy  a  kálisóval 
mérgezett sóhoz képest azért tizedárú a kálisómentes konyhasó, mert a mérgezett egészségesebb? Sajnos a magyarok 
többsége. Ehhez az is hozzájárul,  hogy a kálisóval mérgezés elbutít  és érzelemmentesít.  Bioterrorizmusról van szó. 
Vegyi fegyverrel népirtásról. Lehet, hogy az egész államigazgatási vezetőség bűnrészes benne, a katonai ügyészek is?
  Hiába reménykednénk abban, hogy a jelenlegi országgyűlési képviselők vagy kormánytagok, ill. hatóságok bármit is 
megtesznek a magyarok mentése érdekében? Nem is tesznek úgy, mintha érdekelné őket. Mindegyiket felkértem, hogy 
lépjen fel a fajirtás ellen. Egyikük sem válaszolt a felkérésre. Jelen iratot is a vegyi fegyverrel népirtók elleni közérdekű 
bejelentésként küldöm meg az országgyűlési képviselőknek. A katonai ügyészségnek pedig feljelentésként küldöm meg. 
Abból, hogy ki mit válaszol, vagy ki nem is válaszol, eldönthetik a magyarok, hogy kik a bűnsegédek a zsidó fajirtásban.
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T. Katonai Ügyészség! (Feljelentés a Bp.-i Katonai Ügyészséghez és segítségkérés a nyilvánosságra hozásához.) I. 
Egészségügyi terrorizmus, nemzetközileg tiltott vegyi fegyver használat, hogy két módszerrel is tudatosan fertőzik, 
mérgezik, évi százezer számra irtják a magyarokat. Ezzel a két módszerrel: 1. Mérgezőnek hazudják a tiszta desztillált 
ivóvizet és felbiztatnak a fertőző vírusos és vegyszeres folyóvizekből szűréssel készített nem tiszta víz ivására. 2. Azt 
hazudják a „Stop Só Nemzeti Sócsökkentési Programmal”, hogy mérgező a napi 5 grammnál több NaCl konyhasó 
fogyasztásunk, s hogy legalább 4,7 gramm káliumot szükséges pótolnunk naponta. Vagyis a ténylegesen szükséges 
NaCl konyhasó dózis legfeljebb egyötödét, egytizedét, és a mérgezni kezdő káliumdózis legalább öt, tízszeresét 
ajánlják, ami népirtás!.

küldő:gmail.com

2/2. oldal, 2015-03-20,  Ügykód: terrorelharitas-150320email3

www.tejfalussy.com


