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Kedves Pajor Lilla Úrhölgy, Hatos Csatorna televízió műsorszerkesztő!

Elsősorban azért szeretem nézni a televíziójukat, mert látom Önnél, Önöknél az ember segítő jó szándékukat.
Viszonzásként is, én is szeretnék Önnek, Önöknek valamivel segíteni a saját tudományos kutatásaim alapján:

Sajnos a hazai kormányok „Nemzeti Stop Só Program, Menzareform” elnevezéssel reklámozzák a magyarok 
életét  rövidítő,  nemzőképtelenség  okozó  étkezési  víz,  konyhasó  és  kálium  dózisarányt.  Ráadásul 
egészségrontónak hitetik  el  a  tiszta  desztillált  ivóvizet  és  a  tiszta  konyhasóból  napi  5  grammnál  többet  
fogyasztást, és egészségjavítónak a napi 4,7 grammnál több kálium bármilyen gyors ütemben elfogyasztását.  
Egyszerűen semmibe veszik, hogy a Ringer infúzió 3 liter desztillált vízzel napi 27 gramm konyhasót, s csak 
0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe. Tudatosan semmibe veszik, hogy ezeknek a vérelektrolit komponens 
anyagoknak az élő egészséges ember testnedveiben pontosan ez élettanilag optimális természetes aránya.

Ma láttam Önöknél egy beszélgetést, ahol egy korábbi ismerősöm, Csicsor János az újabban akármennyi 
kálisót tartalmazó nem szabványos étkezési sók fogyasztását ajánlotta. Szerintem, ha a riportereik tisztában 
vannak a helyes víz, konyhasó és kálium pótlás dózisarányaival, nem fogják megengedni az ellenkezőjét 
ajánlást. Azt, hogy azért ajánlják a nem tiszta ivóvizet és a nem tiszta étkezési konyhasót, mert azokban 
számos más anyag is van. Ugyanis nem csak az fontos, hogy ezek milyen anyagokból állnak, hanem az is,  
hogy különféle anyagok milyen arányban vannak bennük. 

Az egyébként tehetséges  Csicsor Jánossal több évvel ezelőtt azért szakítottam meg a személyes kapcsolatot,  
mert nem tudtam elfogadni, hogy miközben ő is jól tudja a Ringer infúziós oldat dózisarányai alapján, hogy 
milyen az élettanilag optimális víz, konyhasó, kálium pótlási dózisarány, mégis ettől eltérő, életveszélyes 
dózisarányt írtak rá „Huminikum” elnevezésű termékükre. (Nyilván nem akart szembeszállni a kormánnyal.)

A nyugati országokat kb. 1950 óta műtrágyázzák mérgezően a káliummal. Közben mérgező kálisóval kevert  
étkezési sókat is árusítanak. Izraelt, Kínát sem és az iszlám országokat viszont nem mérgezik káliummal. Ez 
az eltitkolt oka, hogy a spermiumromlási nemzetközi statisztikák alapján egy izraeli tudós „a nyugati férfiak 
2050-re nemzőképtelenné torzulását” valószínűsíti. Lásd a www.tejfalussy.com honlapon megtalálható 1. és 
101. email könyvem konkrét dokumentumait, s a 61. videót.

1970 óta számos méréstani (hatásmérési) nemzetközi szabadalmat hoztam létre. Az ezekkel végzett biológiai 
hatás mérések alapján több ilyen egészség veszélyeztető problémát vettünk észre, amiket a más hatás mérési  
módszerekkel nem lehetett egyértelműen kimutatni,  nem lehetett, ma sem lehet egyértelműen bebizonyítani.

Aki még nem látta ezeket az (ANTRANDOM) hatás mérési bizonyítékokat, esetleg el sem hiszi, hogy négy 
nemzedéken  át  alkalmazva,  csupán  a  káliummal  műtrágyázással  és  vagy a  konyhasó  helyett  kálisóval 
sózással teljesen nemzőképtelenné mérgezhető a hím állatok és a férfiak negyedik nemzedéke. Azért, mert a  
túladagolt kálium a sejtek körüli (elektrolit) folyadék káliumtartalmát mérgezőre növeli és ez valamennyi sejt  
működését rontja, tönkreteszi. Pusztító vegyi fegyverként mérgezi a növényeket, állatokat és az embereket is.

Szeretném megkérni, hogy szóljon az egészségügyi témákkal is foglalkozó kedves munkatársainak és ezek 
beszélgető partnereiknek, hogy nézzék meg a korábban, még a Zenit Televízióban, a kedves Geszty Glória 
által velem készített interjút: 8. videó a www.tejfalussy.com honlapon. Valamint a 10. sz. Videót is, ahol Dr. 
Papp Lajos professzor úr is elmondja, hogy miért annyira létfontosságú a víz, a konyhasó és a kálium, Ringer 
oldat szerinti élettanilag optimális arányban pótlása, s tájékoztat az ettől eltéréssel okozható életveszélyről is.

Ha ezek Önt vagy valamelyik műsorvezetőt vagy riportalanyt közelebbről érdeklik, szíveskedjenek felhívni!

Budapest, 2018. március 30. 

Tisztelettel:  Tejfalussy  András   okl.  vill.  mérnök,  számos  nemzetközi  tudományos  hatásvizsgálati 
szabadalom szerzője, korábbi minisztériumi, országgyűlési és önkormányzati valamint magyar tudományos  
akadémiai hatás mérés tudományi szakértő, (1-420415, 0215, an: Bartha Edit), 1036 Budapest, Lajos u. 115.  
(Website: www.tejfalussy.com, E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, Telefon: +36 20 218 1408)
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