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Ügykód: zsidofajirtasikozremukodoketfeljelentes140712

T. ORFK Panasziroda!
NYILVÁNOSAN FELJELENTEM a „segitshogytegedissegitsenekmozgalom@gauditamas”
bizonyítás és bizonyítékok (melléklet) alapján az(oka)t a hamisan vádaskodó ismeretlen
személy(eket)t, akik bennünket feljelentéssel fenyegetőznek. Azzal a váddal jelentem fel ő(ke)t,
hogy valakik – feltehetően az európai uniós és hazai egészségügyi vezetők és alárendeltjeik által
megtévesztettként és/vagy tudatosan hamisan vádaskodnak. Hamis vádaskodással és feljelentéssel
fenyegetéssel bűnsegédkeznek a tiszta desztillált ivóvíz egészségvédő, gyógyító hatásának,
valamint a vízbevitellel arányos konyhasópótlásnak az ószövetségi bibliában és a zsidó
törvénykönyv Talmudban* a nem zsidók elől titkolására a zsidók részére kötelezően előírt
egészségügyi diszkriminációban, amivel a rablógyilkos izraeliták évezredek óta, és hazánkban
jelenleg is, „területszerzést” folytatnak.
* Lásd: 2 Mózes 23/20-33., 5 Mózes 7/2. és 7/22. és Talmud Taanith 10 a. lap és Talmud Baba
kamma 93. b. lap.
feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett: eger@tisztaso.net
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
másolatot kap:
Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
"info@karpathaza.hu" <info@karpathaza.hu>;
piroda@vaciegyhazmegye.hu
Nátrium Klorid <tiszta.nacl@gmail.com>;
titkos másolat: András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>;
András Tejfalussy <tejfalussy.com@gmail.com>
dátum: 2014. július 12. 13:44
tárgy: Re: [FWD: RE: Tiszta Só és Tiszta Víz]
küldő: gmail.com
Legutóbbi előzmény:
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-------- Original Message -------Subject: RE: Tiszta Só és Tiszta Víz
From: Czako Viktor <czako.viktor@bestbyte.hu>
Date: Tue, July 01, 2014 2:44 pm
To: 'Sóról Vízről' <eger@tisztaso.net>, Bestbyte - Váci
<vaci@bestbyte.hu>
T. Cím!
Kérem szíveskedjen sürgősen eltávolítani a címlistáról a cégünk email címét. Amennyiben nem
teszi, akkor feljelentem egészségre ártalmas élelmiszerajánlás miatt.
Kérem igyon meg pár liter desztillált vizet pár hétig, és miután meghalt tőle ( mert a sókat
kitakarította a szervezetéből) akkor küldök egy csokor virágot.
üdvözlettel

Czakó Viktor
BestByte Kft.
Központ:H-1139 Budapest Fáy u. 45.
Üzlet: H-1134 Budapest Váci u. 19
Mobil: +36-20-366-83-354
Tel.: +36-1-888-3222
Fax: +36-1-888-3211
E-mail:czako.viktor@bestbyte.hu
Web: www.bestbyte.hu

A szabványsértő kálisóval kevert étkezési sók és szennyezett ivóvizek fogyasztóit felvilágosításra, a
magyar lakosok jogos védelmére, a Ptk. megbízás nélküli ügyvitel keretében közzétett szakértői
állásfoglalásunk, amire hivatkozással a fenti levél író(i) hamisan vádaskodik, pimaszul rágalmaz és
feljelentéssel is fenyeget minket:
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FIGYELEM!

Észrevette, hogy kevés vizet iszik? Ennek oka, hogy túl kevés sót fogyaszt!
Egy felnőtt embernek napi 2-3 liter tiszta ivóvízre van szüksége. A legtisztább és
egyben legbiztonságosabb ivóvíz a desztillált víz, mely kitakarítja a szervezetünket. A vízivások
közben (ételekkel) kellő mennyiségű konyhasót, azaz Nátrium-kloridot (Nacl-t) is pótolni kell!
Tudja-e Ön, hogy milyen összetételű étkezési sókat árulnak a boltokban? A kereskedelemben
kapható sók egy része ismeretlen mennyiségű kálisót tartalmaz, ami nagyon veszélyes. A kálium
túladagolás hirtelen halált (szívmegállást) is okozhat! Étkezési só kétféle létezik: a biztonságos, és a
többi. Az egyetlen biztonságos étkezési só, a gyártótól független gyógyszerlabor által is ellenőrzött
gyógyszerkönyvi tisztaságú Nátrium-klorid konyhasó (patikai só), amit megvásárolhat
a www.tisztaso.hu weboldalon is.
A só tisztaságán kívül fontos az elfogyasztott mennyiség is. A közismert „STOP SÓ Nemzeti
Sócsökkentő Program”-ban ajánlott napi 5 gramm Nátrium-klorid sónál jóval többre van
szükség! Ha valaki kórházba kerül, szükséges esetben napi kb. 2 liter sós infúziót (Ringer oldat:
desztillált víz+sók) kap. 1 liter Ringer oldatban 9 gramm Nátrium-klorid van, így napi 2 literrel 18
grammot juttatnak be a szervezetébe. Ez a mennyiség (kb. egy csapott evőkanál), - élettanilag - egy
egészséges felnőtt optimális napi szükséglete. Tehát a Sócsökkentő programban „ajánlott” 5 gramm
legalább háromszorosára van szüksége egy felnőttnek! Ha kevés konyhasót használunk, annak az a
következménye, hogy viszonylag lassan, de folyamatosan károsodik a szervezet (azért is, mert
ilyenkor túl kevés vizet iszunk).
Most pedig döntse el Ön, hogy kinek hisz!
A mi bizonyítékainkat lásd a www.tejfalussy.com éswww.tisztaso.hu weboldalakon.
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Levelünk célja az emberek egészségének és létének megóvása.
Neves nyomozó szakértők mérések alapján derítették ki az élettanilag optimális nátrium- és kálium
pótlás ismert dózisarányaitól eltérés életrövidítő és ivartalanító (népirtó) hatásait. T. Címzetthez a
"minden magyar segítsen minden magyarnak" elv és a népirtókat feljelentési kötelezettség alapján,
megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel (Ptk.) keretében, "jogos védelemként" küldjük meg ezúton a
fenti létvédő információt!
Kedves olvasó, ha Ön hatóság tagjaként, vagy hivatalos személyként olvassa a fenti dokumentumot
a hivatali eljárás során, akkor felhívjuk a figyelmét, hogy az oldalon olyan közhiteles nyilvántartási
adatokon nyugvó bizonyítékok vannak, amelyek tudomásra jutása folytán a Be. 171. §-ának (2)
bekezdése alapján kell eljárjon a Büntetőtörvénykönyv 137. §-a szerinti hivatalos személyként!
A fenti email cím amire ezt a levelet küldtük, interneten közzétett publikus hozzáférhető
adatbázisból származik; abban a cím a cégnek az elektronikus elérhetőségeként van megjelölve.
Ebből következően a cím nem minősül személyes adatnak (lásd a 2011. évi CXII. Tv. 3. §-ának 1.
és 2. pontját), még abban az esetben sem, ha egyébként a cég tulajdonosának vagy képviselőjének a
nevét (is) tartalmazza. Mivel továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ának (1) bekezdése értelmében csak a természetes
személyektől kell előzetes hozzájárulást kérni ahhoz, hogy őket valaki - elektronikus levelezés vagy
azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz felhasználásával - reklámmal közvetlenül
megkeresse, a most kapott elektronikus levél nem minősülhet SPAM-nek.
Leiratkozás e-maillel (Leiratkozáshoz "leiratkozás", feliratkozáshoz "feliratkozás" tárgyú üres levél
küldése a leiratkozom@tisztaso.hu emailre.)
kta 140701
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