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Orbán Viktor miniszterelnökhöz címzett nyilvános közérdekű bejelentés a kálisóval népirtás elhárításához 

Az  Országgyűlésben  az  MSZP-s  Dr.  Kovács  Pál  és  a  FIDESZ-es  dr.  Pap  János  általam  előkészített  közös
interpellációjával  szemben  az  akkor  illetékes  miniszterek  1992.  december  8-án  letagadták  a  kálisó  mérgező
élettani hatását (8253. sz. válasz), és annak ellenére, hogy ezt követően ez a két párt egymás után hatalomra került,
folytatódik a fajirtás a túladagolt káliummal mérgezően műtrágyáztatott és konyhasó helyett kálisóval „sózatott”
élelmiszerekkel. Engem rendőrök összevertek, s köztársasági elnök rágalmaz, hogy „gondnokság alá helyeztek”!

A népirtással  ingatlan  elárvultatási  (ingatlanspeduláción  gazdagodást  megalapozó)  csaláshoz  megszüntették  a
hazai étkezési só szabvány által korábban előírt 97%-os konyhasó tartalom kötelezőségét. Újabban a MAZSIHISZ
is bűnpártolja a kálisó „Star-K kosher BONSALT”-ként reklámozását, árusítását, lásd internet! 

Minden állami szintről felbiztatják a magyarokat, de az asszimilálódott zsidókat is, hogy tiszta konyhasó helyett
inkább parkányméreg kálisóval sózzanak.  Az ide migráló izraeliták részére ily módon biztosítható az olcsón vagy
ingyen megszerezhető sok kiürült magyarországi ingatlan!

Kihasználják, hogy a magyarok és az asszimilálódott zsidók többsége nem tudhatja az igazat. Nem tudják, hogy a
hazai  és  külföldi  klinikai  mérések  és  orvosi  tankönyvek  szerint,  már  néhány  gramm kálium egy órán  belül
(akárhogyan) vérbe juttatása is mindenkinél vese- és szívmérgező valamint, hogy az 1950-ben Nobel-díjat elnyert
kutatók mérései bizonyítják, hogy a több nemzedéken át folytatott kálium túladagolása tönkreteszi az állatok és
emberek nemzőképességét.  Pl. az izraeli Haarec lap szerint, „2050-re nemzőképtelen lesznek a nyugati férfiak”!

Ehhez képest jelenleg „Nemzeti Stop só Program”-ként akármennyi, akármilyen víz mellé, naponta legfeljebb 5
gramm konyhasó- és legalább 4,7 gramm kálium pótlást kényszerítenek rá a magyarok többségére. A sejtmérgező
„sózási reform” kiirtja az „antijehovistákat”. Ez a hazai demográfiai katasztrófánk eltitkolt, tényleges legfőbb oka!

A vérszérum víz, nátrium, kálium és klorid arányai szerint optimális ezeknek az anyagoknak az infúzióval és vagy
étkezéssel vérbe juttatása, korábban a gimnáziumban is ezt tanították, ezt a sózási szabályt kell Önnek helyreállíttatnia:

Kisgyermeknél és felnőttnél, gyengénél és erősnél is, a testsúlyukkal arányos dózisokkal! Ez azt jelenti, hogy pl.
egy nap alatt, 3 liter desztillált víz mellett 27 gramm konyhasót és  0,36 gramm káliumot optimális a vérbe jutatni.

Magyarország, 2020. február 16.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök
(1-420415-0215, An: Bartha Edit)
méréstudományi szakértő,  1036 Bp. Lajos u. 115. III. 18.
Website: www.tejfalussy.com, +36 20 218 1408, E-mail:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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 feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>címzett:Orbán Viktor 
<viktor.orban@parlament.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu
másolatot kap:miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;
"Szeszák Gyula Dr." <szeszak.gyula@gmail.com>;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
miniszter@hm.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;
bakondigyorgy@fidesz.hu;
"P. Kozma Imre OH" <kozma.imre@irgalmas.hu>
titkos másolat:Zoltán Kovács <zolkovacs@gmail.com>;
János Horkovics-Kováts <janoshorkovicskovats@gmail.com>;
János Drábik <drabikjanos@gmail.com>;
Lezsak Sandor <sandor.lezsak@parlament.hu>;
"Dr. Kriston István ügyvéd" <drkristonugyved@pr.hu>;
KSM <kincsesne@t-online.hu>;
Benyovszky Pál Márton <benyovszky.pm@gmail.com>;
Molnár Ervin <b.molnarervin@gmail.com>;
eforizs123@gmail.com;
Gabor Benyovszky <gbenyov@t-email.hu>;
Nátrium Klorid <tiszta.nacl@gmail.com>;
"Judit E. Aldobolyi" <aldobolyij@yahoo.com>;
"g.t.fischera" <g.t.fischera@t-online.de>;
Vukics Ferenc <vukics.ferenc@gmail.com>;
vona.gabor@gmail.com;
Miklós Vesztergám <vesztergam@gmail.com>;
Béla vitéz Gálfalvy Gallik <vggbela@gmail.com>;
"Gyula Biczók, PhD" <hemtczok@gmail.com>;
brez@t-online.hu;
"Dr. Csath Magdolna" <civileket@gmail.com>;
berhidai Parragh Imre <de.genere@t-online.hu>;
info@nemesirend.hu;
info@szabadfold.hu;
"Király B.Izabella" <k.b.izabella@gmail.com>;
nyumaegy@yahoo.com;
Németh Zoltán <a.nemethzoltan@gmail.com>;
Hírháló Nemzeti <nemzetihirhalo@gmail.com>;
János Sulyok <sulyok.janos@gmail.com>;
Péteri Attila Árpád Magyar Justitia Bizottság elnökségi tag <pa46oreg@gmail.com>;
"hegedus.lorantne" <hegedus.lorantne@jobbik.hu>;
Gábor Sütő <retorno@hu.inter.net>;
"Franko Mátyás ref. lelkész" <frankom962@gmail.com>;
"Dr. Halász József" <tatika1945@gmail.com>;
kondorkatalin1 <kondorkatalin1@gmail.com>;
Lévay Atilla <levay.atilla@freemail.hu>;
Károly Lengyel <karolyorama@gmail.com>;
Lajos Papp <szivvel.lelekkel.pl@gmail.com>;
Szabocs Magyarody <smcorvinus@gmail.com>;
László Weixl-Várhegyi <weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com>;
Attila Ludányi Horváth <ludanyihorvath.attila@gmail.com>;
András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>;
András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>;
András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>;
András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>;
András Tefalussy <ujvizforras@gmail.com>;
ujvizforras@freemail.hu;
Molnár Pál <molnarpal14@gmail.com>;
Molnár László <molnarlaci52@gmail.com>;
Tőke Péter <tpsheldon@axelero.hu>;
Gyula Zagyva <zagyvagy@gmail.com>;
Bordás Ákos <jelpark@freemail.hu>
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