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KI KELL ŰZNI AZ ORSZÁGGYŰLÉSBŐL ÉS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL A 
KÁLISÓVAL ÉS IVÓVÍZ ELSZENNYEZÉSSEL MAGYARIRTÓ PÁRTOKAT

1992-ben, amikor a Parlamentben az MSZP és a FIDESZ is ellenzéki párt volt, begyűjtették 
velünk, méréstani szakértőkkel a hatáskalibráló mérési bizonyítékokat arról, hogy az étkezési 
kálium túladagolás, a kálisó konyhasó helyett használata mérgező, életrövidítő,  meddősítő, 
népirtó hatású. Interpelláltak az ezekkel népirtás ellen, majd kormánypártként ők folytatták. 
Nyilvánvalóan a keletkezésükre visszamenő hatállyal érvénytelenek az ilyen népirtást folytató 
pártok országgyűlési és önkormányzati képviselői által létrehozott törvények és rendeletek is! 

Tudni kell, hogy az élettanilag optimális víz, nátrium, kálium és klór pótlási  DÓZISOK minden 
orvos által ismertek a vérszérum és a magzatvíz vegyi összetételének megfelelő Ringer fiziológiás 
sóoldat  alapján.  Amikor  például  a  Ringer  fiziológiás  infúziós  oldattal  2  liter  tiszta  desztillált 
vízben feloldva 18 gramm konyhasót juttatnak be, nem véletlen, hogy csak 0,6 gramm kálisót 
juttatnak be mellette! Azt is tudja minden orvos, mert ezt tanulták, hogy a vérszérum normálisnak 
tekinthető kálium tartalmára vonatkozó (normokalaemia-s) alsó határ 3,5 mmol/liter, a középérték 
4,2-4,5 mmol/liter, a felső érték pedig és 5 mmol/liter. Tudják, hogy ha a vérszérum  káliumtartalma 
5 mmol/liter-nél több, az kálium mérgezés (hyperkalaemia), és ha  7 mmol/liternél is több, akkor 
szívmegállást  is  okozhat  (veszedelmes  hyperkalaemia).  Tudják,  hogy  3,5  mmol/liternél  kisebb 
(hypokalaemia-s) szérum-kálium szint egészséges embernél nem fordul elő, mert étkezéssel sokkal 
több kálium jut be, mint a napi 0,2-0,4 gramm tényleges szükséglet. Tehát népirtási célú tudatos 
csalás,  hogy  az  ÁNTSZ, OÉTI,  MTA és  a  minisztériumok bűnözői a  káliumhiány  miatti 
életveszéllyel rémisztik a népet, miközben az életveszélyes káliumtúladagolást napi  70 grammig! 
ártalmatlannak  hazudják,  s  az  élettanilag  optimális  Na:K=30 dózisarány helyett  az  életrövidítő 
Na:K= 2:4,7=0,42 dózisarányt beszélik be”. Lásd internet: bio-kóser BONSALT és „VIVEGA”! A 
vérbe egy órán belül bejuttatott 2 gramm kálisó (0,88 gramm kálium) felnőttnél is vesemérgező, a 
kétszerese (vagy több) pedig a szívműködést is rontja. Életrövidítő, tudatos tömeggyilkosság, hogy 
átlagos 4,7 gramm (mérgező) napi kálium dózist ír elő a FIDESZ kormány is, miután 1992-ben az 
MSZP-től dr. Kovács Pál, FIDESZ-től dr. Pap János együtt interpelláltak a kálisóval mérgeztetők 
ellen, elutasítva az akkori kormánypárti miniszterek 1992. dec. 8-i (8253. sorszámú) hamis válaszát. 
Lásd:  http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/52.emailkonyv:1.es.2.peticio.pdf     és 
a  mellékletet, valamint a többi méréstani és bűnügyi bizonyítékot is, az ellenség által eltüntetett 
www.aquanet.fw.hu előző tudományos honlapot is újra megjelenítő www.tejfalussy.com honlapon. 

Kérem a Magyar Államtól (a Pénzügyminisztertől), hogy a Ptk. 484-487. § alapján*, mint megbízás 
nélküli  ügyviteli  díjat,  a fenti  kárelhárításban együttműködő Agroanalízis Tudományos Társaság 
gmk  va.,  a  Jobbik  és  a  Kisgazdapárt  részére  1:1:1 arányban  fizesse  ki  a  „sócserés  népirtási” 
bűncselekmény leleplezéséért járó kárelhárítási díjat. A díjat a napi több száz magyar életének a víz-
és sópótlás fiziológiás dózisai helyreállításával megmenthetősége értéke alapján kérjük kiszámítani!
* Megbízás nélküli ügyvitel (Ptk. 484-487. §) az új Polgári Törvénykönyvben: XXIII. 6:583. §.

Verőce, 2014. 01. 24.                                                                              Tejfalussy András (tanácsadó)

Utóirat: Kérem a  t.  Címzettek  Mindegyikét,  hogy szíveskedjék  jelezni,  ha  van  olyan  konkrét 
elleninformációja, ellenszempontja, ami miatt tovább lehetne pontosítani az itt javasolt kárelhárítási 
intézkedésemet! Az észrevétel 8 napon túl elmaradását a dokumentáltakkal egyetértésnek tekintem.
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