Kód: OrbanViktornak-rektorokhoz-megkuldesre-180227
Kárelhárítási költségeink megtérítését és az irat szétküldését kérve, Orbán Viktor miniszterelnök úr kezéhez:
AZ EGYETEMEK REKTORAI KÖZVESZÉLY ELHÁRÍTÁSBAN EGYÜTTMŰKÖDÉSRE FELHÍVÁSA
Kérem Önöket, hogy Egyetemük VALAMENNYI Oktatója is támogassa a Ringer infúziós oldattal a vérbe
juttatott deszilláltvíz, kálium és konyhasó dózisokhoz az élelmiszerekkel bejuttatott víz, kálium és konyhasó
dózisok hozzáigazítását. A Ringer oldattal (naponta) pl. 3 liter vízzel 0,36 gramm káliumot és 27 gramm
konyhasót juttatnak be a vérbe. Olyan optimális arányban, ahogy az egészséges ember testnedveiben vannak.
Nobel díjat kaptak 1950-ben, akik patkányokon és embereken egyértelműen bemérték a növelt káliumbevitel
és a csökkentett konyhasó bevitel vérbesűrítéssel magas vérnyomás okozó, ideg- és izomműködés, szív- és
keringés rontó, rákelőidéző, életrövidítő, nemi jelleg torzító, nemzőképesség elvesztés okozó, vagyis fajirtó
hatását. Az a vegyi- biológiai magyarázata, hogy mérgezi, tönkre teszi a növényi állati és emberi sejtek
membránjai működését, s ezzel a szervek, az egész élőlény védekezési és alkalmazkodási képességét is, a
sejtek közötti elektrolit folyadék kálium tartalmának nagyfokú növekedése.
A káliumról tudni kell, hogy már 1 vagy 2 gramm kálium 1 órán belül a vérbe jutása is veszélyezteti a
szívműködést lásd Medicina Könyvkiadó: Dr. Varga Péter és társai: az Intenzív betegellátás elmélete és
gyakorlata, Hyperkalaemia. A megivott 2 gramm kálium vese- és szívmérgező volt az OÉTI mérései során is.
Jelenleg, akármennyi víz mellé, akármilyen ütemezéssel legalább 4,7 gramm kálium és legfeljebb 5 gramm
konyhasó van előírva a menzai étkezésnél, és a desztillált tiszta vizet életveszélyes méregnek tüntetik fel.
A kálisóval is műtrágyázott legelőn a birka kosok negyedik nemzedéke már nemzőképtelen volt. Ez az
alapja, hogy az 1950 óta folytatott káliumműtrágyázás eredményeként egy izraeli tudós 2050-re a nyugati
férfiak nemzőképtelenségét valószínűsíti. A keleti országok nem, ill. alig használtak kálium műtrágyát.
A nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós Antirandom biológiai hatásvizsgálat a növények
alkalmazkodó képességének az elveszését közvetlenül is megjelenítette a fóliaházban létrehozott mesterséges
aszály során. A növények a palánta tűzdelési időpont eltérésekhez és a nitrogén- és foszfor műtrágya
dózisokhoz se tudtak alkalmazkodni, ahol a talaj vízoldott káliumtartalmát a káliumműtrágyák megnövelték!
Egyre többen mérik be, hogy egészségkárosító a káliumbevitel növelés. Például lásd a szlovákiai Új Szó
lapban 1988. IX. 16-án megjelent „Túl sok a kálium” című cikkben. Népirtás az ún. „MENZAREFORM”!
Lásd: www.tejfalussy.com, 101. email könyv és a csatolt 1-7. mellékletben dokumentált bizonyítékokat'
Budapest, 2018. február 27.
A hazai kormányok helyett, jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelként (Ptk.) küldi:
Tejfalussy András oknyomozó mérnök, számos hatásmérés tudományi nemzetközi szabadalom feltalálója, az
ügyet környezetvédelmi minisztériumi, országgyűlési és önkormányzati megbízásból is kivizsgáló szakértő
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Tisztelt Levélíró!
Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
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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.
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