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Amennyiben 30 napon belül leállítjátok a keresetben
bebizonyított népirtást, és kirúgjátok a folytatásáért
felelős minisztereket, államtitkárokat és a hamis
szakértőiket, hajlandó vagyok a magánpertől
eltekinteni.
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4 példányban, a hiteles iktatási adatokkal ellátott
4. példány felperesnek való visszaküldését kérve!
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Megállapítási kereset a miniszterei károkozásáért felelős Magyar Állam (képviseli: Pénzügyminiszter, Budapest V. József nádor tér 24.) alperessel szemben
Kérem megállapítani, hogy népirtás az étkezési NaCl só dózis napi 5 grammra korlátozása és a napi 4,7 gramm kálium előírása, s
az, hogy a WHO és a hazai Élelmiszertörvény és az étkezési sóra vonatkozó Magyar Szabvány a konyhasó kálisóval pótlását engedi.
Indokolás
Az egészséges élő ember testnedveiben a víz:konyhasó=110, a nátrium:kálium arány pedig 30. A Ringer fiziológiás infúziós
sóoldatban is 110 a víz:konyhasó arány és 30 a nátrium:kálium arány. Napi 3 liter víz mellé 27 gramm a konyhasó és 0,36 gramm a
kálium pótlás. A csak tiszta desztillált vízből és tiszta NaCl konyhasóból álló SALSOL és SALSOLA infúziós oldatokban is 110 a
víz:konyhasó arány. Alperes „Nemzeti Stop Só Programként” ötödennyi konyhasó és tízszerennyi kálium pótlására kényszeríti a
magyarokat. Akármennyi víz mellé napi max. 5 gramm konyhasó- és legalább 4,7 gramm kálium pótlást írt elő. Ezzel a magyarokat
tudatosan életrövidítik s ivartalanítják. Miután feljelentettem, az NaCl dózist felemelték két és félszeresre, de csak a gyermekeknél.
További bizonyítékok:
1./ „TÚL SOK A KÁLIUM - ÚJ SZEMPONTOK A MŰTRÁGYÁZÁSBAN ( ÚJ SZÓ, 1988. szeptember 16. POZSONY ) …..
GOND A TEJJEL ….. a legújabb eredmények arra engednek következtetni, hogy ebben is a túladagolt kálium illetve néhány helyen
a foszfor hatását kell látnunk …... Mindez Královic mérnök szerint a káliumtartalomra vezethető vissza. A szárított tömegtakarmány
ugyanis nálunk 25-30 gramm káliumot is tartalmaz kilogrammonként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne. . . .
A talajban lévő kálium a cink felvételének blokkolásával a gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti. . . . Ehhez
tudnunk kell, hogy az ötvenes években a talaj káliumtartalma kilogrammonként még körülbelül 90 milligrammnyi szinten volt, s
mára már 250 körüli értéket is mérhetünk. . . . . CSÖKKENTENI KELL . . . Ahhoz tehát, hogy a fentebb felsorolt problémákat
kiküszöböljük, - az SZTA - Növénykórtani és Rovartani intézetének eredményei szerint - a legfontosabb feladat a talaj
káliumtartalmának csökkentése.... Bebizonyosodott, hogy a legnagyobb terméseredményeket akkor érik el, ha a talaj kilogrammja 90
mg mennyiségű káliumot tartalmaz...”. (Értsd: a „vízben oldható kálium” a 90 mg/kg. Az összes kálium a talajban 1-6% között van!)
2./"Káliumtrágyázás szántóföldi és kertészeti kultúrákban”, International Potash Institute, Horgen – Switzerland, 2006, 56.
oldal: „Sok tejet termelő teheneknél gyakran gondot okoz a nem megfelelő nátriumellátás. A napi 20 kg-os tejtermeléshez a
tehén 25 gramm magnézium mellett még hasonló mennyiségű nátriumot is igényel. A hiányos nátriumpótlás rontja a tehenek
termékenyülését, ezért az alaptakarmány nátriumtartalmát célzott trágyázással megfelelő szintre (2 g Na/kg száraz-anyag)
kell növelni.”
3./ Hyperkalaemia. Napi 2,2- 3,5 grammnál több kálium szedésére az EKG egészséges embernél is eltorzul. (A belgyógyászat
alapvonalai 2. MEDICINA Budapest 1986, 1096. oldal.)
4./Veszedelmes hyperkalaemiát (káliummérgezést) okoz a kálium tartalmú oldatok gyors infúziója, ha a kálium mennyisége
meghaladja az óránkénti 0,8-1,6 gramm, illetve a napi 11 gramm mennyiséget. (Az intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata.
MEDICINA Budapest 1977, 192. oldal.)
5./ Nobel díjas kutatók hatásmérési eredményei: NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN tartott állatokon
(patkányokon) és embereken is mellékvesekéreg elfajulás következik be, miközben a szervezet elektrolit háztartásának egyre
súlyosabb zavarai tapasztalhatók: („Technika a biológiában 8”, MEDICINA Orvosi Könyvkiadó, Budapest 1976., 168. oldal), a
különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik (167. oldal). Romlik a keringés (168. oldal), mellékvese
daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak, Magas vérnyomás, Szívelváltozások, Veseelváltozások, Izomgyengeség,
fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés, a vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést,
renintermelő vesedaganatok jönnek létre (169. oldal). Pszeudo-hermafroditizmus (ivartalanodási) tünetként fiúgyermekeknél és
férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz, Rosszindulatú daganatok, pl. emlőrák, prosztatarák növekedését serkenti (170) stb. . . .
6./„Nátrium. … Erős verítékezéskor 8 gramm is lehet a napi veszteség (nagy hőmérsékletű és nedvesség-tartalmú környezet,
nehéz fizikai munka...” (Tápanyagtáblázat, Tápanyagszükséglet és tápanyag-összetétel, MEDICINA 1988. 34. oldal).
„Sportolók napi ásványi anyag szükséglete: erő, gyors erő jellegű sportágakban konyhasó 15-20 gramm/nap, állóképességi
sportágakban: 20-25 gramm” (92. oldal).
7./ A „túl sok konyhasó”, amivel egy kutató magas vérnyomást idézett elő patkányoknál, emberre átszámítva fél kg/nap. Napi kb.
15 grammal sózástól az emberek 5/6-nak nem változott vagy csökkent a vérnyomása. („A komisz só”, Népszabadság, 2002. 11. 15.)
A hivatkozott bizonyítékok nyilvános publikációk, amelyek a honlapomon is közzé vannak téve, ezért csak bírói kérésre mellékelem.
1000,-Ft fiktív perértéket jelölök meg. Illetékfeljegyzést és költségmentességet kérek az adóhivatalban ellenőrizhető jelenlegi kis
jövedelmem alapján. Kérem jelen kereset bíróság által hitelesített iktatási adatokkal ellátott 4. példánya visszaküldését. A pert írásban
szeretném intézni, ehhez valamennyi irat részemre időben megküldését kérem. Távollétem esetén is kérem a tárgyalások megtartását.
Jogos védelem és jogos önvédelem (Btk.) és megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás (Ptk.) keretében benyújtja, mint az ügyet
korábban országgyűlési és önkormányzati hivatalos megbízások alapján is vizsgáló oknyomozó hatásméréstani tudományos szakértő:
Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) okl. vill. mérnök, hatásmérés-tudományi szakértő feltaláló,
Magyarország 2621 Verőce, Lugosi u. 71., Levelezési postacím: 1036 Budapest, Lajos u. 115. (website: www.tejfalussy.com, e-mail:
tejfalussy.andras@gmail.com,, Telefon: 36 20 218 1408)
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címzett:"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>
másolatot kap:orfktitkarsag@orfk.police.hu
titkos másolat: . . .
dátum:2016. november 21. 19:49
PEREN KÍVÜLI RENDEZÉS FELAJÁNLÁSA ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKNEK.
Amennyiben 30 napon belül leállítjátok a keresetben bebizonyított népirtást, és kirúgjátok a
tárgy:
folytatásáért felelős minisztereket, államtitkárokat és a hamis szakértőiket, hajlandó vagyok a
magánpertől eltekinteni.
küldő:gmail.com
Továbbküldés:
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Re: Vivegás tömeggyilkosok? - A sóban túlzott arányú KÁLIUM mérgez, ivartalanít stb. - de
tárgy:
akkor hogyan tehették kötelezővé?
küldő:gmail.com
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