
Terrorizmus elleni Petíció az Országgyűléshez, mint Megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.)  

Egy megerőltető testi műveleteket is végző felnőtt ember, pl. egy földműves, lakatos vagy 
sportoló, naponta legalább 15-25 gramm konyhasót kell fogyasszon, és mellette kellően sok 
vizet  is,  hogy  egészséges  lehessen.  Fontos  továbbá,  hogy  csak  annyi  kálium  legyen  a 
táplálékaiban, ami még nem mérgező. Káliumból a biztosan nem mérgező mennyiség: az egy 
órán belül 0,8 grammnál kevesebb és a napi 2,2 grammnál kevesebb kálium. Az ennél többtől, 
EKG torzulásokból is láthatóan romlik szívműködés. Az emberi szervezet egy ideig tudja tág 
határok között szabályozni a nátrium- és kálium visszatartást és -vesztést, de nem szabad 
rendszeresen túlterhelni.  Az egy napon belül 11 grammnál több kálium vérbe juttatása már 
szívleállást okozhat. A túladagolt kálium és a konyhasó hiánya is (bármelyikük, vagy együtt) 
tönkreteszik  a  veseműködést,  idegműködést,  izomműködést,  szívműködést,  csökkentik  a 
stressz ellen védekező képességet, sőt még a nemi jelleget is eltorzítják. Ezeknek a káros 
következményeknek  a  felfedezői  1950-ben  Nobel  díjat  is  kaptak,  miután  állatokon  és 
embereken kísérleti úton dózis-hatás-mérésekkel egyértelműen bebizonyították a tapasztalt 
életrövidítő és fajirtó hatásokat. Az egészség biztosító víz, konyhasó és kálium dózisarányok 
étkezés esetében is ugyanazok, mint a gyógyításhoz alkalmazott Ringer infúziós oldatnál.  A 
Ringer pl. egy nap alatt 3 liter desztillált vizet + 27 gramm nátrium-klorid konyhasót + 0,4 
gramm  káliumot  juttat  be  közvetlenül  a  vérbe.  Nyilvánvalóan  a  felszívódási  veszteségek 
figyelembevételével sem szükséges, hogy egy felnőtt 0,6 grammnál több káliumot pótoljon 
naponta. A magyarok házi táplálkozása korábban meg is felelt ezeknek a követelményeknek.
A gyermekeknek is  a  Ringer dózisarányok szerint,  de a náluk alkalmazott (kisebb)  Ringer 
dózisok  szerint  kell  pótolniuk  a  vizet,  konyhasót  és  káliumot.  A  Ringer  dózisarányok  az 
egészséges  ember  testnedveiben,  pl.  a  vérszérumában  meglévő  természetes  víz,  nátrium, 
kálium arányok szerintiek, ami magában is bizonyítja, hogy ezek a lehető legjobb dózisarányok!
A Ringer-oldatban nem csapvíz vagy „Szentkirályi ásványvíz”, hanem nagytisztaságú desztillált 
víz van.  Étkezésnél is ez a legjobb. A desztillált  víznek tehát csak gyógyhatása lehet,  ha 
mellette a konyhasót és a káliumot is – a Ringer oldat szerinti - optimális dózisokkal pótoljuk. 
Ezek a tények. Ez a tényeken alapuló igazság. Aki mást állít az nem ért hozzá, vagy ha mégis, 
akkor bűnös a tudatos egészségkárosításban. Aki meg óhajtja tekinteni a fent hivatkozott 
tankönyvi,  orvosi  mérési  stb.  bizonyítékokat is,  könnyen megteheti.  Ehhez csak  végig  kell 
néznie a  www.tejfalussy.com honlapon az Email-könyv, Videó, MEHNAM (intézkedéseink) és 
Tanítás rovatokat, s a www.tejfalussy.com honlapon belül működő www.aquanet.fw.hu és többi 
korábbi honlapunkat. Itt az ideje, hogy felvilágosítsuk egymást. Ugyanis a Nemzeti Stop Só 
Program miatt  annyira  fogy a  férfiak  spermiuma,  hogy nemsokára egy termékenyítőképes 
magyar férfi sem marad, és mindenünk az ezt kihasználó migránsoké lehet. Célszerű, ha ezt a 
terror elhárító iratot mindenki továbbítja az email címlistáin szereplő rokonainak, barátainak, 
ismerőseinek, hogy megismerjék a terrorizmus bizonyító problémát és kivédhessék a hatását.

Az Országgyűlés köteles betiltani a napi max. 5 gramm konyhasó- és min. 4,7 gramm kálium 
fogyasztására felbiztató Nemzeti Stop Só programot és Chips adót, a sózás csökkentését 
egészségjavítónak, s a desztillált víz ivást mérgezőnek hazudó termékfeliratokat, reklámokat!

Budapest, 2015. október 1.  
Tejfalussy András (1-420415-0215) okl. vill. mérnök, hatásmérés-tudományi szakértő feltaláló
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feladó:KEH.HU <no-reply@keh.hu>
címzett:magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com
dátum:2015. október 1. 21:00

tárgy:Tisztelt Tejfalussy András, üzenetét megkaptuk.

Tisztelt Levélküldő!

A Köztársasági Elnöki Hivatalnak küldött üzenetét megkaptuk. Levelének feldolgozását megkezdtük, 
szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:

Köztársasági Elnöki Hivatal

Az Ön üzenete:
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Terrorizmus elleni Petíció az Országgyűléshez, mint Megbízás nélküli kárelhárítás Ptk. 

Egy megerőltető testi műveleteket is végző felnőtt ember, pl. egy földműves, lakatos vagy sportoló, 
naponta legalább 15-25 gramm konyhasót kell fogyasszon, és mellette kellően sok vizet is, hogy 
egészséges lehessen. Fontos továbbá, hogy csak annyi kálium legyen a táplálékaiban, ami még nem 
mérgező. Káliumból a biztosan nem mérgező mennyiség: az egy órán belül 0,8 grammnál kevesebb és 
a napi 2,2 grammnál kevesebb kálium. Az ennél többtől, EKG torzulásokból is láthatóan romlik 
szívműködés. Az emberi szervezet egy ideig tudja tág határok között szabályozni a nátrium- és kálium 
visszatartást és -vesztést, de nem szabad rendszeresen túlterhelni. Az egy napon belül 11 grammnál 
több kálium vérbe juttatása már szívleállást okozhat. A túladagolt kálium és a konyhasó hiánya is 
bármelyikük, vagy együtt tönkreteszik a veseműködést, idegműködést, izomműködést, szívműködést, 
csökkentik a stressz el len véd ekező képességet, sőt még a nemi jelleget is eltorzítják. Ezeknek a 
káros következményeknek a felfedezői 1950-ben Nobel díjat is kaptak, miután állatokon és embereken 
kísérleti úton dózis-hatás-mérésekkel egyértelműen bebizonyították a tapasztalt életrövidítő és fajirtó 
hatásokat. Az egészség biztosító víz, konyhasó és kálium dózisarányok étkezés esetében is 
ugyanazok, mint a gyógyításhoz alkalmazott Ringer infúziós oldatnál. A Ringer pl. egy nap alatt 3 liter 
desztillált vizet 27 gramm nátrium-klorid konyhasót 0,4 gramm káliumot juttat be közvetlenül a vérbe. 
Nyilvánvalóan a felszívódási veszteségek figyelembevételével sem szükséges, hogy egy felnőtt 0,6 
grammnál több káliumot pótoljon naponta. A magyarok házi táplálkozása korábban meg is felelt 
ezeknek a követelményeknek.
A gyermekeknek is a Ringer dózisarányok szerint, de a náluk alkalmazott kisebb Ringer dózisok szerint 
kell pótolniuk a vizet, konyhasót és káliumot. A Ringer dózisarányok az egészséges ember 
testnedveiben, pl. a vérszérumában meglévő természetes víz, nátrium, kálium arányok szerintiek, ami 
magában is bizonyítja, hogy ezek a lehető legjobb dózisarányok!
A Ringer-oldatban nem csapvíz vagy „Szentkirályi ásványvíz”, hanem nagytisztaságú desztillált víz van. 
Étkezésnél is ez a legjobb. A desztillált víznek tehát csak gyógyhatása lehet, ha mellette a konyhasót 
és a káliumot is – a Ringer oldat szerinti - optimális dózisokkal pótoljuk. 
Ezek a tények. Ez a tényeken alapuló igazság. Aki mást állít az nem ért hozzá, vagy ha mégis, akkor 
bűnös a tudatos egészségkárosításban. Aki meg óhajtja tekinteni a fent hivatkozott tankönyvi, orvosi 
mérési stb. bizonyítékokat is, könnyen megteheti. Ehhez csak végig kell néznie 
a www.tejfalussy.com honlapon az Email-könyv, Videó, MEHNAM intézkedéseink és Tanítás rovatokat, 
s a www.tejfalussy.com honlapon belül működőwww.aquanet.fw.hu és többi korábbi honlapunkat. Itt az 
ideje, hogy felvilágosítsuk egymást. Ugyanis a Nemzeti Stop Só Program miatt annyira fogy a férfiak 
spermiuma, hogy nemsokára egy termékenyítőképes magyar férfi sem marad, és mindenünk az ezt 
kihasználó migránsoké lehet. Célszerű, ha ezt a terror elhárító iratot mindenki továbbítja az email 
címlistáin szereplő rokonainak, barátainak, ismerőseinek, hogy megismerjék a terrorizmus bizonyító 
problémát és kivédhessék a hatását.

Az Országgyűlés köteles betiltani a napi max. 5 gramm konyhasó- és min. 4,7 gramm kálium 
fogyasztására felbiztató Nemzeti Stop Só programot és Chips adót, a sózás csökkentését 
egészségjavítónak, s a desztillált víz ivást mérgezőnek hazudó termékfeliratokat, reklámokat!

Budapest, 2015. október 1. 
Tejfalussy András 1-420415-0215 okl. vill. mérnök, hatásmérés-tudományi szakértő feltaláló
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Továbbküldés az Országgyűlés, mint köztestület részére, az Országgyűlés elnökéhez, 
Kövér Lászlóhoz, az E-mail: webmaster@parlament.hu címre

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:webmaster@parlament.hu

másolatot kap:Lezsak Sandor <sandor.lezsak@parlament.hu>
titkos másolat:Balczó Zoltán <zoltan.balczo@europarl.europa.eu>

dátum:2015. október 1. 21:34
tárgy:Terrorizmus elleni Petíció az Országgyűléshez, mint Megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.)
küldő:gmail.com
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Továbbküldés-1. 

Kövér László házelnök kezéhez
webmaster@parlament.hu 

2015-10-01  MEHNAM-info / Jogjavítás    Iratjel: egyszeru-ertheto-megvalosithato-151001c

www.tejfalussy.com




