
A SÓS ÍZT PATKÁNYMÉREG KÁLISÓVAL PÓTOLHATJÁK A HAZAI MENZÁK ÉS PÉKEK

Ezúton  is  szeretném  felhívni  a  figyelmet,  mint  az  ügyben  korábban  oknyomozó  megbízott
országgyűlési és önkormányzati szakértő, hogy nem szabadna másféle víz és konyhasó és kálium
dózist előírni, mint ami a vérbe közvetlenül beadható, már több száz év óta alkalmazott gyógyító
Ringer infúziós oldatban van.  Napi 3 liter víz mellett 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm
káliumot pótolnak vele, étkezésnél is ez az optimális.  Hiteles orvosegyetemi tankönyvi adatok
szerint, mérések szerint, Nobel díjas kutatók méréseit is ideértve, már 1 gramm kálium 1 óra alatt
vérbejutása is vese- és szívmérgező. A 24 óra alatt 4 grammnál több kálium szájon át bejuttatása a
felnőtt  egészséges  ember  szívműködését  is  rontja,  EKG torzulást okozva.  A "jövő nemzedék
érdekében"  (!!!),  jelenleg  akármilyen gyors  bejuttatása  megengedésével,  napi  legalább 4,7
gramm káliumot írtak elő a menzáknak és legfeljebb napi 5 gramm konyhasót, akármennyi
víz  mellé. A  www.tejfalussy.com honlapomon megtalálható  50.  email  könyvem  tartalmazza  a
bizonyítékokat erre, és arra is, hogy ivartalanítja a gazdasági állatokat és az embereket a kálium
túladagolás és/vagy hiányos konyhasópótlás. Ezekhez nem "lassanként hozzászoktatni kell”, ahogy
ma  Rétvári  Bence államtitkár  előadta  a  Hír Tv-ben,  hanem abba kell  hagyni,  mert  népirtás,
tömeggyilkosság!  Már  kóser tanúsítvánnyal is  patkányméreg kálisót  ajánlanak étkezési  sóként
(Bonsalt). Volt olyan cég, amelyiket nemrég a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság (NÉBIH) is
elmarasztalta, mert azonos felirattal hol tiszta konyhasót, hol tiszta kálisót, patkánymérget találtak
az "étkezési sóiban"! De pl. Schobert Norbert is kálisóval kevert étkezési sót árusít (Norbi Update),
s a Béres Rt. is (VIVEGA). Tudtommal  a pékek és menzák is elkezdték patkányméreg kálisóval
pótolni a sós ízt, miután a gyerekek nem hajlandók a konyhasó hiányában íztelen ételt megenni!
Ezek néhány nemzedéken át folytatva minden magyart ki fognak innen kipusztítani, ezért több a
szaporodásképtelen, rövidült életű magyar! Védekezés:   www.tejfalussy.com  ,   Email könyv 1  .

VÉLEMÉNYEM SZERINT  ALAPVETŐ EMBERI JOGOKAT SÉRTENEK AZ ÉTKEZÉSI
KÁLIUMTÚLADAGOLÁS ÉS A KONYHASÓPÓTLÁSKORLÁTOZÁS ELŐÍRÓI ÉS HAGYÓI.
Megköszönöm az  Önök  Televíziójának,  Újságjának,  Szervezetének,  honlapjának,  Facebook
társaságának, Hírlevelének stb., ha segít ezeket a konkrét hatásmérésekkel teljesen bebizonyított, de
elhallgatott tényeket a létében megtámadott valamennyi magyar és nem magyar tudomására hozni! 

Verőce, 2016. október 6. 

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, hatásmérés tudományi szakértő feltaláló, Magyarország, 2621
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(Az RTL Klub Televízió honlapjára is beírt, NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS Orbán
Viktor miniszterelnök- és Kormányához, az Országgyűléshez és az Európai Uniós ombudsmanhoz,
közzétéve a www.tejfalussy.com honlapon is. Irat azonosító jele: mehnam640.intezkedes161006.)
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