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Tisztelt Címzettek!
Ameddig nem ér véget a Kükdei Zsolt által szorgalmazott büntetőeljárás, addig sajnos nem törölhetem le
a honlapomról az ő rágalmaihoz kapcsolódó címlistáitokat, amelyekre hivatkozva ellenem Kükedi Zsolt
szétküldte nektek a rágalmait, a tudományos munkám becsmérlését. Mivel, ha törölném megbolygatnám az
általa rámfogott jogsértések miatti viszontvád megalapozottságát dokumentáló büntetőügyi bizonyítékot.
A közreműködésetekkel velem kapcsolatba került Kükedi Zsolt állítólag azért, mert én a honlapomon az ő
„HELYI HŐS” honlapján szereplő „csapvízivással dicsekvését” megbíráltam, pl. ezekkel rágalmazott meg:
1. Azzal, hogy elavult, teljesen alaptalan, hogy a magyarországi csapvizeket hiányosan tisztítottnak nevezem.
2. Azzal, hogy alaptalanul ítélem el, hogy a szennyvizek oldott szennyezőit a szennycsatornákkal a magyarok
ivóvíztartalékaként szolgáló folyóinkba és onnan a tengerbe és csapvízbe juttatják, s hogy ez anyagpazarlás.
3. Azzal, hogy közveszélyt okozok a desztillált víz – helyes konyhasópótlás mellett - ivóvízként ajánlásával.
4. Azzal, hogy én hatásmérések nélkül hamisan állítom, hogy a hazai kormányok „Nemzeti Stop Só Program,
Chips adó és MENZAREFORM” intézkedéseivel a magyarokra rákényszerített „napi 4,7 gramm kálium
pótlás” életetveszélyes, ha 1 óra alatt bejuthat a vérbe, de 24 óra alatt bejuttatva is ronthatja a szívműködést,
torzíthatja az EKG-t.
5. Azzal, hogy alaptalanul nevezem terrorizmusnak a hazai kormányok „Nemzeti Stop Só Program, Chips
adó és MENZAREFORM” intézkedéseit, melyek a konyhasópótlásnak a tényleges szükséglet kb. ötödére
csökkentésére és a káliumpótlásnak a tényleges szükséglet tízszeresénél is nagyobbra növelésére biztatják
fel, kényszerítik rá a magyar lakosságot, miközben jól tudják, hogy a gyógyításra alkalmazott Ringer
infúziós oldat szokásos víz:konyhasó:kálium dózisarányai a lehető legjobb dózisarányok a szív számára.
6. Azzal, hogy hamisan, alaptalanul hirdetem, hogy az élettanilag optimális víz:konyhasó:káliumdózis arány
étkezésnél is ugyanolyan, mint a Ringer infúziónál, mivel ezen anyagok testnedvekben (vérszérumban) lévő
természetes arányainak felel meg. Tehát hazugságomnak tüntette fel, hogy a Ringer oldatos infúzióval 24
óra alatt 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót juttatnak be, mialatt csupán 0,36 gramm káliumot.
7. Azzal, hogy nem léteznek a szabadalmaim szerint elvégzett mezőgazdasági kálium hatás mérések, a Nobel
díjasok káliumhatás mérési orvosi kísérletei eredményei, és az általam hivatkozott tankönyvi idézetek sem.
8. Azzal, hogy az ő HELYI HŐS honlapját jogtalanul mutattam be saját honlapomon annak bizonyítékaként,
hogy őt, egy diplomás ember is megtéveszthettek a hiányos víztisztaság ellenőrző mérésekkel és a tiszta
desztillált víz mérgezőnek elhiresztelésével és a konyhasópótlás csökkentését ajánlásával, ha a csapvízivást
részesíti előnyben és nem hiszi el, hogy a tiszta desztillált víz ivás csak akkor okozhat (vér)elektrolit zavart,
ha hiányos a konyhasópótlás, tehát „felült” annak, hogy elnevezték a konyhasóhiányt „vízmérgezésnek”.
A továbbiakban nem kívánok egy asztalhoz ülni olyanokkal, akik annak ellenére sem ítélik el Kükedi Zsoltot
az ellenem közzétett fenti rágalmai miatt, hogy a www.tejfalussy.com honlapon ott vannak a rágalmait cáfoló
bizonyítékok. Ezúton is elítélem Kükedi Zsolt engem fenyegető leveleit azt kérem, hogy kíméljetek meg az
engem durván fenyegető, rágalmazó, szabadalmaimat is becsmérlő Kükei Zsoltot nem elítélő leveleitektől!
Budapest, 2016. Október 30.
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