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    Igen tisztelt Címzett! Szíves állásfoglalását kérem az alábbi összefüggő kérdésekben: Ön szerint 
volt-e, van-e joguk a hazai kormányoknak és önkormányzatoknak megengedni a kálium 
műtrágyákkal mérgezővé tett élelmiszerek árusítását és használatát, a bizonyítottan egészségrontó 
és ivartalanító (”elbuzisító”) patkányméreg hatású káliumsók egészségjavító étkezési sóként, tiszta 
konyhasó helyett használatát, a napi 5 grammnál több konyhasó pótlás tiltását, a testben ezek miatt 
keletkező (vérszérumi elektrolit) zavar ráfogását - a Ringer infúzió szerinti, étkezésnél is irányadó 
optimális konyhasó dózis mellett - gyógyhatású tiszta desztillált ivóvízre. „Igen” vagy „nem”? 
Minden megkérdezettől csak „igen”, vagy „nem”  választ kérek. Válasz elmaradás jelentése: 
„igen”. Az „igen”-t” válaszolók nevét és címét is nyilvánossá fogjuk tenni az önvédelemhez. Jogos 
védelemként (Btk.) és terrorelhárításként, az Európa Parlament és a hazai kormányok helyett 
közérdekből végzett megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel kertében (Ptk.). Válaszküldési határidő: 
30 nap, ezen irat interneten megküldésétől számítva. 
   Azért kérem az állásfoglalásukat, mert a www.tejfalussy.com honlapomon is közzétett, konkrét 
biológiai vegyszerhatás mérések alapján százszázalékosan bizonyítva látom, hogy a patkányméreg 
hatású kálisóval élelmiszer „sózással”  és a káliummal „műtrágyázott”  növények élelmiszerként 
használatával étkezés útján túladagolt kálium is végzetesen mérgezi, stresszhatás elleni védekezésre 
képtelenné teszi az élő szervezetek sejtjeit, sejtrendszereit, vagyis magukat az élő szervezeteket is.
    Patkányméreg kálisó az „egészségjavító étkezési sóként” az interneten népszerűsített „Star kosher 
tanúsítványos Bonsalt” is! A kálium műtrágyával „táplált” növény maga is megmérgeződik. Mialatt 
a káliummal nem műtrágyázott növény sínylődve, de túléli az aszályt, a káliummal műtrágyázott 
vészesen károsodik, ill. teljesen kipusztul. Ma már közvetlenül láthatóan is egyszerűen 
megjeleníthető a kálium műtrágyák káros hatása a nemzetközi szabadalmaim szerinti 
ANTIRANDOM BIOMONITOR (software-es) sokváltozós hatás mérésekkel. Ezért is felmerülhet a 
kérdés: miért műtrágyáznak ma is a legtöbb országban káliummal (Kínát és az iszlám országokat 
kivéve, amelyek a nitrogén műtrágyához képest nem vagy alig használnak káliumos 
talajműtrágyákat). Valószínűleg ingatlan spekulációs célból. Ugyanis a káliumműtrágyázás az 
aszályos években katasztrofálisan eladósítja a nemzeti földtulajdonosokat, s a helyükre pályázó 
idegeneknek eladáshoz az ingatlanspekulánsok olcsó árverési áron felvásárolhatják az árverezett 
termőterületeket, gazdaságokat. Ezeket nálunk ma már nem magyarok is eltulajdonolhatják az itt 
született gyerekeik nevében! Ha folytatódik, még néhány évtized, s a MAGYAROKNAK NEM 
LESZ SAJÁT ORSZÁGUK! Lásd: http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2015/08/Email-
konyv95-tudomanyos-kutato-kepzes-online.pdf. 
     Az étkezési káliumtúladagolás és hiányos konyhasópótlás fajirtó hatását 1950 óta tudatosan 
titkolják a magyar lakosság elől. Azóta, hogy az 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók patkányokon 
és embereken végzett konyhasó- és kálium dózisvariációs mérései cáfolhatatlanul bebizonyították! 
Lásd: http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/100.emailkonyv.muholdvezerleses-
AR-Biomonitor-170417.pdf. (Persze egyértelmű hatásmérési bizonyítékok is szembehazudhatók!)
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