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Nyílt levélként, Orbán Viktor miniszterelnök kezéhez (2)

Kárelhárítás, megbízás nélküli ügyvivőként: Martos Éva OÉTI vezetőt és bűntársait népirtás miatt feljelentés  

Miután a méréstudományi nemzetközi szabadalmaim szerinti,  több tízezer mérőparcellán elvégzett hatás-
méréseink egyértelműen kimutatták a kálisó műtrágyaként alkalmazása aszálykár felfokozó növénypusztító  
hatását,  és  kiderült,  hogy  a  kálium  műtrágyákkal  megtöbbszörözött  káliumtartalmú  növények  
egészségkárosító hatásúak is, dr. Kovács Pál az Országgyűlés Szociális- és Egészségügyi Bizottsága titkára,  
a  későbbi  egészségügyi  miniszter,  megbízta  az  általam  vezetett  Agroanalízis  Tudományos  Társaság  
Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság  Ellenőrző  Központ  gmk  (Főváros  Bíróság  Cégbíróságán  Cg.01-
10/022069/22. számon) bejegyzett társaságot, hogy méréstani szakértőkkel vizsgáljuk meg, ellenőrizzük a  
hazánkban  műtrágyázáshoz  és  konyhasó  helyett  ételízesítési  célra  árusított  káliumsók  élettani  hatását.  
Orvosi tankönyvekből is kiderült, hogy az 1 nap alatt a vérbe (bárhonnan) bejutott 11 grammnál több, és az  
egy  óra  alatt  bejutott  0,8  és  1,6  grammnál  több  kálium  is  életveszélyesen,  veszedelmesen  mérgező  
(káliummérgezés, hyperkalaemia okozó), és az is, hogy a szájon át 24 óra alatt fokozatosan bejuttatott 2,2 és  
3,6 grammnál több kálium eltorzítja az előtte egészséges emberek EKG-jét, vagyis rontja a szívműködését, és  
ezáltal a keringést, továbbá az is kiderült, amerikai állatorvosi könyvből, hogy a szarvasmarhák és lovak  
attól is káliummérgezést kapnak, ha a tavasszal gyorsan növekvő fűfélékben megnövekszik a káliumtartalom  
a kálciumhoz és magnéziumhoz képest. 

A mérgező kálisóval műtrágyáztatás és ételízesítés betiltására az Országgyűlésben dr. Kovács Pál (MSZP) és  
Pap  János  (FIDESZ)  által  előterjesztett  interpelláció  szakbizottsági  kivizsgálását  az  akkori  miniszterek  
(Gergátz Elemér, Surján László, Keresztes K. Sándor) a fenti mérési és tankönyvi adatokat semmibe véve, a  
saját szakértőik hamis véleményeire, ellenkezőre hamisított mérési eredményekre és a konyhasó-fogyasztás-
vérnyomás összefüggést meghamisító hazai (KSH) és nemzetközi statisztikákra hivatkozva, megakadályozták  
a mérgezési (bűn)ügy országgyűlési bizottsági vizsgálatát, majd az ügyészek ennek alapján megtagadták a  
talaj, növény, állat és ember mérgezők elleni vádemelést. Azóta az Országgyűlés hozzáértés nélkül szavazó  
többségével megerősítve alkalmazzák az országunkat tönkretevő mérgező káliumdózisokat, műtrágyaként és  
NaCl étkezési sót „pótló” vegyszerként is. A mérgező kálisóval sózást kierőszakoló Chips adót ma reggel is  
reklámozta az M1-es tv-ben a mérési eredményeket meghamisító OÉTI jelenlegi vezetőjeként dr. Martos Éva,  
miután előtte szívműködésvédőnek reklámozták a szívmérgező káliumot a Panangin tabletta hatóanyagaként.  

Amikor egy tisztességes büntetőbíró, Dr. Dénes Veronika állásfoglalása (13.B.24.211/93/2. PKKB) alapján  
rendőrségi nyomozás útján is beszereztettem a konyhasó helyett gyógyszertárban gyógytápszerként árusított  
kálisó (Redi só) szájon át bejuttatott 1-2 grammjának a vese- és vérmérgezőségét bizonyító klinikai mérési  
eredményeket,  ill.  a  Kálium-Retard  (Kálium-R)  tabletta  mérgezőségét  bizonyító  klinikai  jegyzőkönyvet,  
vagyis bebizonyosodott a népmérgezési csalás, a rendőrség és az ügyészség vezetői azonnal leállították a  
nyomozást, s azóta is hamis határozatokkal védik a magyar bennszülötteket mérgez(tet)ő „országhódítókat”. 

Azóta  valamennyi  hazai  parlamenti  párt  és  valamennyi  kormány  valamennyi  vezető  funkcionáriusa  
akadályozza  a  kálisóval  mérgezés  leállítását  és  ráerőszakolják  az  életrövidítő,  ivartalanító  Stop  Só  
Programot a bennszülött magyarokra. Egészséges élő ember testnedveiben a víz és NaCl konyhasó aránya  
110.  A nátrium és  a  kálium aránya  30.  Ezek  az  arányok  jellemzik  a  gyógyításra  alkalmazott  infúziós  
sóoldatokat (Ringer, Salsol, Salsola) is. A Ringer oldattal pl. 1 nap alatt 3 liter (desztillált) vízzel 27 gramm  
NaCl konyhasót, de csak 0,4 gramm káliumot juttatnak be a vérbe, élettanilag ez optimális. A Népszabadság  
lap, az amerikai Science (központi tudományos lap) alapján megírta, hogy a konyhasó pótolt mennyiségének  
a  csökkentése  általában vérnyomásnövelő hatású és  azt  is,  hogy  a (patkány) kísérleti  állatokon végzett  
mérésekből nagyságrendileg hamisan számolták át emberre a már mérgező konyhasó dózist, az nem a magas  
vérnyomás okának hazudott napi 15-25 gramm, hanem napi 1/2 kg-nyi konyhasó. És a mérgezőket az sem  
zavarja, az sem számít, hogy 1950-ben Nobel-díjat is kaptak, akik állat- és ember kísérletekkel egyértelműen  
bebizonyították, hogy vese-, szív, keringés rontó, magas vérnyomást, rákos- és egyéb daganatos betegségeket  
előidéző az étkezési NaCl konyhasó pótlás csökkentés és vagy az étkezési kálium túladagolás, tehát fajirtás.

A fenti mérgezés valamennyi mérési bizonyítéka közzé van téve a www.tejfalussy.com és azon belül elérhető  
www.aquanet.fw.hu honlapon. Felkértem a Miniszterelnököt is, hogy azonnal tiltsa be a Stop Só programot!  
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