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AZ ORBÁN KORMÁNY TUDATOS EGÉSZSÉGÜGYI
INNOVÁCIÓS CSALÁSA A KÁLIUMTÚLADAGOLÓ
KONYHASÓHIÁNYOS ÉTKEZÉSRE FELBIZTATÓ, 
KÉNYSZERÍTŐ STOP SÓ MENZAREFORM, CHIPS 
ADÓ?

Dr. Nemcsók Dénes Sádor, az Európai Uniós Fejlesztések végrehajtásáért 
felelős (EMMI) helyettes államtitkárhoz intézett közérdekű bejelentés: 

Ez: a napi 3 liter desztillált vízzel 27 gramm (NaCl) konyhasót és 0,36 gramm káliumot pótlás!
Orbánék innovációja: akármennyi, nem desztillált vízzel napi max. 5 gramm KONYHASÓ és 
legalább 4,7-70 gramm közötti  káliumpótlás, ezt hazudják optimálisnak a magyarok részére!

PÉLDÁUL: ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉS IVARTALANÍTÓ HATÁSÚ IS A KONYHASÓHIÁNYOS 
SZÓJAÉTELEK NEKÜNK AJÁNLOTT, MÉRGEZŐEN MAGAS KÁLIUMTARTALMA:
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RÉGI TÁPANYAGTÁBLÁZATBÓL A SPORTOLÓK NAPI NÁTRIUM ÉS KÁLIUM ADAGIA
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ÉLETVESZÉLYES A SZÓJA MAGAS KÁLIUM- ÉS ALACSONY NÁTRIUMTARTALMA

LÉNYEGTELENNEK TÜNTETIK FEL, MEG SEM EMLÍTIK A KÁLIUMOT ÉS NÁTRIUMOT
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AZ ORBÁN KORMÁNY ANTIDOPPINGOLJA A MAGYAR SPORTOLÓKAT A „NEMZETI 
SOP SÓ PROGRAM, MENZAREFORM, CHIPS ADÓ” ELNEVEZÉSŰ ELŐÍRÁSAVAL, A 
SZÍVMŰKÖDÉS RONTÓ  KÁLIUM TÚLADAGOLÁSRA ÉS HIÁNYOS KONYHASÓ 
PÓTLÁSRA FELBIZTATÁSSAL, RÁKÉNYSZERÍTÉSSEL, S E CÉLBÓL A SZÓJA 
KONYHASÓVAL SÓZÁS NÉLKÜLI FOGYASZTÁSÁRA FELBIZTATÁSSAL:
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Elbutulást előidéző alumínium vegyületet is engedélyeztek álománymódosító élelmiszeradalékként:
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NYILVÁNOS KÁRELHÁRÍTÁS (Ptk. 484-487. § szerint)  Kód: potash-maffiat-feljelentes-130506

AKADÉMIKUS BŰNÖZŐK VILÁGHÁBORÚKAT IDÉZNEK ELŐ KÁLIUMOS SÓKKAL 

A nemzetközi  szabadalmaim szerinti,  a  talajba  jutó  nitrogén,  foszfor,  kálium,  víz  stb.  együttes
hatását kalibrálni képes, Antirandom mérési software-es méréseink egyértelműen bizonyítják, hogy
a káliumot is tartalmazó, pl. káliumklorid, káliumnitrát műtrágyákból kiszabaduló, vízben könnyen
oldódó kálium-ionok akkor is kipusztítják a növényeket aszálykor, ha a kálisóval nem mérgezett
talajban lévő szomszédos növények túlélik ugyanazt az aszályhatást. Lásd pl. az alábbi mérőtérben:

Éhínséghez  vezethet  a  helytelen  nitrogén/kálium  műtrágya  hatóanyag  arány  alkalmazás,  ill.  a
káliumsókkal műtrágyázás, különösen, ha a KCl kálisóhoz NaCl konyhasót is kevernek. Hazánkban
például a hamis elnevezésű „40%-os kálisó” műtrágyát úgy engedélyezték, hogy 60% kálisó + 26%
konyhasó  lehessen  benne.  A  talajt  sózás  nagyságrendileg  fokozza  a  túl  magas  környezeti
hőmérséklet + vízhiány (aszály) miatti terméskiesést, ökológiai és gazdasági kárt. A Bibliában is
szerepel, hogy élelmiszernövény pusztító vegyi biológiai fegyver a „talajsózás”! Amióta lelepleztük
a károkozást ( a Potash cég és ügynökei ) bebeszélik, hogy „előnyös a műtrágya konyhasó tartalma,
csökkenti a növények és azokat fogyasztó állatok és emberek nátrium hiányát”. Utóbbit az NaCl sót
a fiziológiás szükségletnél sokkal kisebb mértékben pótlására minket (általuk?) rábeszélés okozza! 

1986-ban Észak Koreában kb. 2 volt az N/K hatóanyag arány. Eközben Dél Koreában kb. 14 !
Véleményem szerint  világháborút is  okozhat az emiatti  észak-koreai  terméskiesés!  Arthur
Koestler: Sötétség Délben című, 1938-40-ben írt tényfeltáró könyve szerint, vezetői utasításra azért
végeztek  ki  40 tudóst  a  Szovjetúnióban,  mert  e  tudósok kártékonynak minősítették  a  kálisóval
műtrágyázást.  Koestler  azt  is  írja,  hogy amennyiben igazuk van a  kivégzett  tudósoknak,  akkor
valószínűleg  ki  fog  törni  a  következő  világháború  a  kálisóval  műtrágyázás  következtében.  És
kitört!!! A nitrát műtrágya helyett/mellé adagolt kálisó műtrágya vegyi fegyver hatásáról tudhatnak
Kína és az iszlám országok, mert a nitrogénhez képest mindegyiküknél elhanyagolható mértékű a
kálium hatóanyagú műtrágya használata. Ezúton is felhívom a hibás műtrágya használati arányok
tényleges hatására Hazánk és az érintett országok vezetőinek a figyelmét a méréseink alapján. Arra,
hogy a világháborúk szervezésében érdekeltté tett korrupt akadémikusok elhallgathatják az igazat. A
világháborús, fajirtási ezen bűncselekményeik részletes dokumentációját lásd: www.tejfalussy.com.

http://www.tejfalussy.com/
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TISZTELT MINISZTER ÚR!                            info@emmi.gov.hu                           Kód: KaslerMiklos180901

Közérdekű bejelentés Dr. Kasler Miklós, egészségügyért is felelős miniszterhez a MENZAREFORM ellen:

Miközben a  hazai  kormánytagok  egészségjavításról  és  sportolásról  beszélnek,  a  zsidók a  patkányméreg
kálisót  reklámozzák az  interneten,  magyar  nyelven  is,  „legjobb étkezési  sóként”,  kosher  tanúsítvánnyal,
BONSALT (jósó)  hamis  elnevezéssel,  magas  áron.  Ettől  a  magyarok azt  hihetik,  hogy a  patkányméreg
kálisóval  sokkal  egészségesebb  sózniuk,  mint  tiszta  konyhasóval.  Népirtás,  mert  a  szív  működése
szempontjából  (is) optimális kálium dózis étkezéssel bejuttatva is a fiziológiás infúziós Ringer oldat napi
dózisai szerinti: pl. 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasó és csak 0,36 gramm kálium napi dózis vérbe
juttatása  az optimális. Nem csak a betegeknél, a sportolóknál is.

Tehát az orvosok és táplálkozási tanácsadók tudatosan csalnak, ha felbiztatnak minket, magyarokat, hogy
„egészségünk érdekében” , akármennyi vízzel, akármilyen gyors bejuttatással, legfeljebb 4 gramm konyhasót
és legalább 4,7 gramm káliumot együnk, igyunk naponta. Ugyanis ismert orvosi tantétel, OÉTI-sek is ezt
mérték,  a  Redi  só  kálisó  „gyógytápszerként”  engedélyezési  kísérleteikben,  hogy  a  vérbe  akárhogyan,
akárhonnan 1 óra alatt bejutó 1 gramm kálium is mindenkinél kb. 50%-osra csökkentette a veseműködést, 2
gramm kálium pedig már hyperkalaemiát, tehát a szívműködést is súlyosan veszélyeztető mérgezést okozott. 

Kiderítettük, hogy nem csak nálunk folytatják a sejtmérgező  kálium túladagolást. A többi, káliummal is
talajműtrágyázó „nyugati” országokban is. Sőt, egy WHO kódex „a konyhasó korlátlan helyettesítőjeként”
ajánlja  a  kálisót.  Tehát  a  WHO-hoz,  de  az  OÉTI-hez  is  beépültek  azok  a  titkosszolgálatosok,  akik  az
egészségvédő, tiszta konyhasó helyett a patkányméregként használatos kálisóval sózásra biztatják fel a „nem
keleti népeket”, minket, magyarokat is! 

Konkrét  biológiai  hatás  mérések  is  bizonyítják,  hogy  a  káliummal  növelt  káliumtartalmú  növények
fokozottan pusztulnak aszálykor, és a nagyobb káliumtartalmukkal idővel tönkreteszik az állatok és emberek
nemzőképességét  is.  Előbbi  közvetlenül  is  látszik  a  mérési  nemzetközi  szabadalmam szerinti  fóliaházi
gradiens fitotronban. az utóbbit pl. egy szlovák kutató is publikálta, lásd a „Túl sok a kálium”, „Gond a
tejjel”, „Csökkenteni kell” címekkel, a pozsonyi „Új szó” 1988. IX. 16-i számában megjelent interjúját!

Ezenkívül: valamennyi orvos is kell tudja, hogy 1950-ben Nobel díjat kaptak a mellékvesekéreg kutatók,
akik kísérletileg bebizonyították patkányoknál és embereknél is a növelt étkezési káliumdózis és csökkentett
konyhasódózis magasvérnyomást is előidéző (!), életrövidítő, a nemi szerveket is eltorzító fajirtó hatásait.
Más kísérletekben, a kálisóval is műtrágyázott legelőn nemzőképtelen lett a hímbirkák negyedik nemzedéke.
Tehát a káliummal is műtrágyázó országokban a negyedik nemzedék férfi nemzőképesség vesztése 2050-re
prognosztizálható.  Nálunk  is.  A káliummal  nem  vagy  alig  műtrágyázó  kínaiak  és  muszlimok  fognak
betelepülni a „Nemzeti Stop Só Program, MENZAREFORM, Chipsadó” csalásokkal kipusztított népek, pl. a
magyarok helyére is. 

Valójában erre épül migrációs üzlet. Nem csak „Sorosozni” kell! Helyre kell állíttatni a fiziológiás dózisos,
hagyományos étkezési víz, konyhasó és kálium dózisokat! Halálra kell ítélni a „menzareformmal” fajirtókat!

Megjegyzés: Izraelben a kosher élelmiszerekhez termesztett  növényekhez csak ott  használnak egy kevés
kálium műtrágyát, ahol csak talaj nélkül tudnak termeszteni. Az izraeli kosher boltban vásárolt kosher só
káliummentes tiszta konyhasó! Az újlipótvárosi boltban vásárolt See Salt kosher só is tiszta konyhasó! Az
izraeli  HAAREC lap is  2050-re  prognosztizálja  a  nyugati  férfiak nemzőképtelenségét,  vagyis  a  magyar
férfiakét is. Lásd www.tejfalussy.com Email könyv 1., 58. és 101., Videó 8., 10., és 61., valamint MEHNAM
és GTS-Antirandom dokumentumok! Nem hinni kell a hatások biológiai következményeit, hanem jól mérni!

Verőce, 2018. szeptember 1.

Tejfalussy András  okl.  vill.  mérnök,  a  káliummal  mérgezési  ügyet,  néhai  Dr.  Kovács Pál  országgyűlési
képviselő (utána egészségügyi  miniszer)  megbízása alapján,  megbízás  nélküli  kárelhárító  ügyvivőként  is
tovább vizsgáló, hatásmérés tudományi szakértő, nemzetközi feltaláló (1-420415-0215., an.: Bartha Edit).

http://www.tejfalussy.com/
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Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás
  (Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)

NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK,
HOGY A „STOP SÓ NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM”, AMI HAMIS ELMÉLETEKET
HAMISAN  IGAZOLÓ  „EPIDEMIOLÓGIAI  STATISZTIKÁKRA”  HIVATKOZIK,  TUDATOSAN
MESOKSZOROZZA A RÁK- ÉS AZ EGYÉB ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGSÉGEK GYAKORISÁGÁT.

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia

aktuális  problémái”  főcím  alatt  található  „A  mellékvesekéreg  biológiája”  c.  fejezet. Aki  írta,  az

akadémiai  nívódíjas  Dr.  Szabó  Dezső  azokat  az  új  mérési  eredményeket  ismerteti,  amelyek  alapján

Kendall,  Reichstein  és  Hench  1950-ben  Nobel-díjban  részesültek „a  mellékvesekéreg-

hormonok  és  szerkezetük  és  biológiai  hatásuk”  felfedezéséért.  Az  összefoglalás  jellegű  leírás  emellett

további  61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik ( zárójelben jelzem, hogy a könyvből

idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók ).

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK
AZT,  HOGY  A  NÁTRIUMHIÁNYOS  ÉS  KÁLIUMDÚS  DIÉTÁN  TARTOTT  EMBEREK  ÉS
PATKÁNYOK  MELLÉKVESEKÉRGE  HORMONTERMELÉSÉVEL  KAPCSOLATBAN  A
TUDOMÁNYOS  KUTATÓK  VISZONYLAG  ÁTFOGÓ  ÚJ  VIZSGÁLATI  EREDMÉNYEKKEL
RENDELKEZNEK (134),  AMELYEK SZERINT  A  NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS
DIÉTÁN  TARTOTT  ÁLLATOKBAN  (PATKÁNYOKBAN)  ÉS  EMBEREKBEN  IS
MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS  KÖVETKEZIK  BE,  MIKÖZBEN  A  SZERVEZET
ELEKTROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások, például konkrétan a

következők: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul

ki. (167)

3./  A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./  Csökken  a  nátrium  kiválasztása,  a  káliumé  fokozódik  (167)  elsősorban  a  vesesejteknél,  de  a

verejtéksejteknél  és  az  emésztőrendszer  mirigysejtjeinél  is  (167-168).  Ha  ez  hosszabb  ideig  tart,

törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
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7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok

jönnek létre. (169) 

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg eltorzulást
(„pszeudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszexuális : 

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlődési  zavarait,  pl.  szeméremajkak  összenövését,  klitorisz-

megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)

23./  Felnőtt  nőknél:  klitorisz-megnagyobbodás,  test-  és  arcszőrösödés,  kopaszodás,  érdes  hang,  a

menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)
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24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés

gyorsulását,  a  hónalj-  és  a  szeméremszőrzet  idő  előtti  megjelenését,  korai  szakáll-  növekedést,

hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG PANASZIRODA FELÉ TETT ÚJ FELJELENTÉS INDOKOLÁSA: 

AZ  ÜGGYEL  FOGLALKOZÓ  ÜGYÉSZEK  ÉS  (HAMIS)  SZAKÉRTŐIK  KÖZEL  20  ÉVE  FOLYAMATOSAN  „NEM
BŰNCSELEKMÉNYNEK” MINŐSÍTIK EZT, A KONYHASÓHIÁNNYAL ÉS KÁLISÓVAL NÉPIRTÁST. A SÓKITERMELŐ
CÉGEK ÉS AZ ÉLELMISZER BOLTOK TÖBBSÉGE, S AZ EZEKET „ELLENŐRZŐ” HAZAI HATÓSÁGOK SEM HAJLANDÓK
ELÁRULNI  A  KÁLISÓVAL  KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI  „SÓK” ÉS  AZOKKAL KÉSZÍTETT ÉLELMISZEREK
KONYHASÓ- ÉS KÁLIUMTARTALMÁT. EKÖZBEN AZ INTERNETEN IS ÉS EGYÉB PUBLIKÁCIÓKKAL IS BÜNTETLENÜL
RÁGALMAZZÁK AZ FENTI BŰNCSELEKMÉNYEK KIDERÍTŐIT, BIZONYÍTÓIT. SOKSZOR AZT IS TAGADJÁK, HOGY
KÁLIUM-  TARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓK IS FORGALOMBAN VANNAK! ILYENEK PL. A BONSALT ÉS A (BIOKÓSER!)
BONOSAL,  MINDKETTŐ  SZINTE  TELJESEN  KÁLISÓ.  „KONYHASÓPÓTLÓ  GYÓGYTÁPSZERKÉNT”  A
GYÓGYSZERTÁRAK  KORÁBBAN  KB  99%-OS  KÁLISÓTARTALOMMAL  REDI-SÓ-t  ÁRUSÍTOTTAK.  A  LEGÚJABB
NÉPIRTÓ TALÁLMÁNY A VIVEGA, EZ 40% KÁLISÓT TARTALMAZ. AZ BENNE A TALÁLMÁNY, HOGY A MÉRGEZŐ
KÁLISÓ ROSSZ ÍZÉT FŰSZEREKKEL FEDIK EL. DE 20-50% KÁLISÓ VAN SZÁMOS EGYÉB HAZAI SZABVÁNYSÉRTŐ
ÉTKEZÉSI  SÓBAN IS.  TÖBB  OLYAN „SÓT” IS  TALÁLTUNK,  AMELYNÉL RÁTÖLTÖTTÉK A MÉRGEZŐ KÁLISÓT A
KONYHASÓRA, ÉS A KÉTFÉLE „SÓT” ÖSSZE SEM KEVERTÉK!

A fenti módszerrel előidézett betegségeket mindenféle más okokra vezetik vissza, miközben ezt a két fő okot,
a  nátriumhiány  okozást  és káliummérgezést  okozást  elhallgatják,  vagy ellenkező hatásúnak tüntetik fel.
Miniszteri,  államtitkári  szintről  „elavultnak”  hazudják  az  élettani  optimum  szerinti  (fiziológiás  mértékű)
sópótlást, a vér-elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést. Pedig a fiziológiás sópótlás
helyességét a tengervíz, a magzatvíz és a vérszérum és a fiziológiás infúziós Ringer- oldat ezekével azonos,
optimális nátrium és kálium dózisarányai is igazolják. ISMERT ORVOSI TANKÖNYVEK SZERINT EKG TORZULÁS
IS  MUTATJA,  HOGY  EGÉSZSÉGES  FELNŐTTNEK  IS  RONTJA  A  SZÍVMŰKÖDÉSÉT  NAPI  3-4  GRAMMNÁL  TÖBB
KÁLIUM SZÁJON ÁT BEJUTTATÁSA, SŐT, 1 ÓRÁN BELÜL, PL. ITALLAL A VÉRBE JUTTATVA, MÁR 1-2 GRAMM
KÁLIUM IS VESZÉLYESEN MÉRGEZHET!

Verőce, 2014. június 06.                                  Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)
 AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va., TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 

2621 Verőce, Lugosi u. 71., T/F:+36-27-380-665 (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T.:366202181408)

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com


17./13   Kód: szojaval-nepirtas-190130

A kalibrálási csaláson alapuló népirtást elmesélő Népszabadság Magazin cikk (2002. november 15.)
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REÁLIS ZÖLDEK KLUB HONLAPJÁN HOZZÁSZÓLÁS

http://realzoldek.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=22

Reálisak a Zöld Valóság Klub véleményei? Valóban a gazdasági, társadalmi és környezeti harmónia
megvalósítása a cél?

A HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com honlapomon is közzétett biológiai hatás- mérési bizonyítékok
alapján ezúton tisztelettel nyilvánosan is megkérdezem a Zöld Valóság Klub valamennyi közreműködőjétől:

1./Miért nem lép fel sok hazai „zöld szervezetek” az élőlények, a növények, az állatok és az emberek stressz
ellen védekezési képességét nagyságrendileg (!!!) csökkentő jelenlegi kálium-túladagolás ellen? 

2./Miért nem hajlandók fellépni a vegyszereket és fertőző vírusokat tartalmazó emberi ürüléket -az önözésre
és trágyaként hasznosítása helyett- (!) az ivóvíz készítéséhez használt folyókba és a tengerbe bejuttatás ellen?

3./Miért nem hajlandók fellépni, hogy a magyar háztartások energia újra hasznosító desztillálókkal állítsák
elő a tiszta ivóvizet, a környezetszennyező „petpalackos” bolti ivóvizeket árusíttatás és vásároltatás helyett??

Jelentkezhet, aki tényleg szeretne fellépni a felsorolt környezeti- és egészségi károkozások megszüntetésére! 

Budapest, 2017. október 29.

Tisztelettel:

Tejfalussy András oknyomozó mérnök, hatásmérés tudományi szakértő feltaláló
 E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, Tel.: +36 20 2181408 

http://realzoldek.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=22
mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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Tehát a  patkányméreg kálisót, BONSALT (jó só) hamis elnevezéssel, Izrael állami „Star kosher
tanúsítvánnyal”  mérési-  és  statisztikai  csalásokra  alapozva  árusítják  a  tiszta  valóban  kosher
konyhasó helyett! Forrás: ÉBREDJETEK MAGYAROK! 

DR. KÁSLER MIKLÓS GÁTLÁSTALAN SZÉLHÁMOS, OSTOBA ORVOS
ÉS  VAGY  TUDATOSAN  NÉPIRTÓ  EGÉSZSÉGÜGYI  MINISZTER?
(Közérdekű  bejelentés  és  feljelentés  Orbán  Viktor  miniszterelnökhöz,  a
Rendőrséghez és az Országgyűléshez):
Dr. Kásler Miklós vagy nem ért az egészségügyhöz vagy tudatos népirtó, aki hagyta,
hogy  elődjeként  Dr.  Surján  László „napi”  70 gramm  dózisig  ártalmatlannak
híresztelte el a kálium evést és ivást,  miután a (REDI Só) klinikai hatás mérések
szerint  már 2 grammtól  is  mindenkinél  fele  lett  a  vizeletkiválasztás  és  torzult  az
EKG,  ha  1 órán belül bejutott a vérbe, s azért is,  mert engedi,  hogy a  desztillált
ivóvizet és  napi  5 grammnál  több  konyhasó  pótlást  egészségrontónak  hirdessék.
Tudnia kell, hogy a  zsidó rákbetegek sikerrel gyógyítására alkalmazott  SALSOL
infúzió 1 nap alatt 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót is bejuttat a vérbe! A
Ringer infúzió is, utóbbi 0,36 gramm káliummal együtt. Ez az élettanilag optimális
víz  :  konyhasó  :  kálium aránya  ezeknek  a  „vérelektrolit  alkotó”,  a  sejtműködés
alapfeltételeit  biztosító anyagoknak (az egészséges ember testnedveiben). A  Chips
adóval is  ránk kényszerített,  Nemzeti Stop só program,  MENZAREFORMNAK
hívott,  sózás-változtatás  vérnyomás-  fokozó,  életrövidítő  és  ivartalanító   népirtó
hatása 1950 óta általa is ismert, mert akkor kaptak Nobel díjat a káliumtúladagolás
és konyhasó megvonás fajirtó hatásait  patkányoknál és embereknél,  konkrét  hatás
mérésekkel bebizonyító mellékvesekéreg kutatók! A vízum nélkül beengedett izraeli
és ukrán-orosz, nem magyar származású zsidók ideszült gyerekeié lehetnek a népirtás
miatt  „elárvult”  ingatlanok. Kásler  tehát  ingatlan  felvásárlókat  gazdagító
tömeggyilkos,  aki  a  hibás  víz-,  konyhasó-  és  kálium  dózis-  arányokra
kényszerítéssel naponta 100-nál is több magyart kipusztít?! 
Magyarország, 2019. január 16.  (Előzmény: PKKB 13.B.24.211/1993/2.)
Tejfalussy András  okl. vill. mérnök, néhai Bartha Béla rendőrfőkapitány és néhai
Dr.  Tejfalussy Béla  táblabíró unokája,  1-420415-0215,  an.:  Bartha Edit,  megbízás
nélküli ügyvitel útján (Ptk.) kárelhárító ügyvivő, aki az ügyet korábban megbízott
minisztériumi,  országgyűlési,  tudományos  akadémiai,  önkormányzati
méréstudományi  szakértőként  hivatalból  vizsgálta  az  AGROANALÍZIS
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG pjt, 1036 Bp. Lajos u. 115. elnökeként. (Az idézett
hatás mérési bizonyítékok közzé vannak téve az interneten:  www.tejfalussy.com /
Videó 8., 10., 18. és 61.,/  Email könyv 1., 58., 101., 102., 103., / GTS-Antirandom és
MEHNAM).  Levélcím:  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  Tel.:  +36  20  218
1408.

(Iratjel: Kasler-Miklos-miniszter-tomeggyilkos-190116).

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
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KÖZZÉTETT NYÍLT LEVÉL! Iratjel: nemzetikonzultacio19012OV

Tárgy: korábbi közérdekű bejelentés válasz nélküliségét reklamálás Orbán Viktor miniszterelnöknél

KÖZÉRDEKŰ REKLAMÁCIÓ, SZEMÉLYESEN ORBÁN VIKTOR MINSZTERELNÖKNÉL!

A mai napig sem kaptam választ a KAPU XXVI. Évf. 2014. 11-12, 145. oldalán közzétett, Orbán
Viktor miszterelnökhöz címzett közérdekű bejelentésemre.  Lásd melléklet, 11./5. oldal. 

A tudományos nemzetközi GTS-ANTIRANDOM szabadalmaim szerinti technológia optimalizáló
hatás mérések (lásd  www.tejfalussy.com, GTS-Antirandom rovat) egyértelműen bebizonyították a
műtrágyázással túladagolt kálium aszálykár fokozó, a növények káliumtartalmát mérgezőre növelő,
az állatok és emberek életét rövidítő és ivartalanító hatását. (Nem szabadna káliummal műtrágyázni,
ahol 90 mg/kg-nál több a talajban a vízoldott kálium, és az étkezéshez is optimumként kell előírni a
Ringer infúziós oldat szerinti víz, konyhasó és kálium dózisokat.) Abszolút hamis az MSZP és a
FIDESZ (dr. Kovács Pál és dr. Pap János) interpellációját szembehazudó, a kálium mérgező hatásait
letagadó három miniszter 1992. december 8-án előadott  8253. számú válasza, amelyben minket, a
szakértőket  antiszemitizmussal  is  rágalmaztak.  (Pl.:  dr.  Surján László  miniszter  szerint  napi  70
grammig ártalmatlan a káliumbevitel, holott a mérések és tankönyvek szerint 1 vagy 2 gramm is
vese- és szívrontó, ha 1 órán belül bejut a vérbe!) Ahhoz képest, hogy a népirtó csalás egyértelműen
bebizonyosodott, az MSZP és a FIDESZ is ezeket alkalmazta, alkalmazza, miután megszerezték a
hatalmat, tovább mérgezik a földeket, a növényeket, állatokat, embereket a túladagolt káliummal.
Kosher tanúsítvánnyal is népszerűsítik, lásd az internetes BONSALT reklámokat, hogy a magyarok
a patkányméreg kálisóval  sózzanak a tiszta  konyhasó helyett.  Közben a Haaec izraeli  lapban a
nemzőképesség csökkentési statisztikákból azt reklámozzák, hogy 2050-től nem lesz nemzőképes
nyugati férfi, azaz magyar sem. A tényleges okát, a Stop Só MENZAREFORM csalást elhallgatják. 

Az államfőnek átnevezett köztársasági elnökök (X-398/1998. ikt. sz. hamis levele), az ügyészekkel
rágalmazásokat és bírósági csalásokat szerveztek/nek ellenem (lásd melléklet), miközben a hazai
kormányok Magyarországot az élelmiszerek káliummal mérgeztetésével ürítik ki, a Magyarországot
felvásárló „kibucosok” részére! Nyilvánvalóan hazaáruló tömeggyilkosok, akik a műtrágyaként és
élelmiszerként mérgezően túladagolt káliummal ingatlan eladósítást és ingatlan-kiürítést folytatnak!

Szeretném, ha nemzeti konzultációs kérdésként közzétennék az ENSZ határozatokat semmibevevő
izraeliek vízummentes itt tartózkodását népszavazás mellőzésével megengedést, s azt is, hogy ezek,
s az ugyancsak vízummentesen itt tartózkodni engedett ukrán-orosz zsidók is, az itt szült gyerekeik
nevére (!), akármennyi ingatlant felvásárolhatnak, kibuc célra is. Már van kibucszervező központ is!

Melléklet: Rendőrségi  feljelentés  a  népmérgező  és  -eladósító  maffiákat  fedező,  s  engem  rágalmazó
ügyészek ellen (Iratjel: ragalmazougyeszeketfeljelentes190119j-email2)

MAGYARORSZÁG, 2019. JANUÁR 23.

Tejfalussy  András  okl.  vill.  mérnök,  korábbi  országgyűlési,  tudományos  akadémiai  és  önkormányzati
méréstudományi  szakértő,  mint  megbízás  nélküli  kárelhárító  (Ptk.)  méréstudományi  szakértő (1-420415-
0215, an.: Bartha Edit), Lakcím: 2621 Verőce, Lugosi u. 71. Levelezési címek: 1036 Bp. Lajos u. 115. III.
18.,  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com. T.: +36202181408

http://www.tejfalussy.com/
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feladó:András Tefalussy <ujvizforras@gmail.com>
címzett:denes.nemcsok@emmi.gov.hu

másolatot kap:

ugyfelkapu@keh.hu;
panasz <panasz@ajbh.hu>;
miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;
sajto@keh.hu;
Euro-Ombudsman <EO@ombudsman.europa.eu>;
Elnok@kuria.birosag.hu

titkos másolat:. . . .
dátum:2019. jan. 30. 17:49

tárgy:
Re: A növénytermesztési technológiák automatizáláshoz hiányzó pontos hatáskalibrálás pótlására felhívó 
kárelhárító közérdek  bejelentés és fejlesztési közérdek  javaslat, Makai Martina Zöldgazdaság ű ű
fejlesztésért, klimapolitikáért és kiemelt közszolgáltatá

küld :ő gmail.com

feladó:Érkeztet k (ME)ő  <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett:András Tefalussy <ujvizforras@gmail.com>
dátum:2019. jan. 30. 17:50

tárgy:Válasz
küld :ő me.gov.hu

biztonság:  A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ

Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
 
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet 
kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, 
hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt 
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely 
csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the 
individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, 
please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that 
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this 
e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.
...

[Üzenet megvágva]  Egész levél megtekintése

https://mail.google.com/mail/u/7?ui=2&ik=7d2cab68ba&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1624104770022852121&ser=1
https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls&authuser=7

