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KARÁCSONYI AJÁNDÉKKÉNT ORBÁN VIKTORT IS FELVILÁGOSÍTÁS

Ezúton is  köszönöm a Kedves  Kozma Imre katolikus lelkész  barátunknak,  hogy személyesen
elintézte,  hogy  Orbán  Viktor  miniszterelnök  2-ről  5  grammra  emeltesse  fel  az  óvodákban  a
kisgyermekeknél alkalmazott napi konyhasó mennyiségét, és azt is megígérte, hogy Ferenc pápát
is  személyesen  tájékoztatja  a  konyhasóval  sózást  kálisóval  sózásra  átértelmezési  csalásról.
Ezúton is kérem, hogy arról is világosítsa fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy mivel a napi
konyhasó igény testsúly arányos, ezért a naponta 5 gramm konyhasót pótoltatás életveszélyesen
kevés a megnőtt fiatalok és a felnőtt emberek egészségesen maradásához, amikor nehéz fizikai
munkát végeznek vagy keményen sportolnak! 2050 után nem lesz nemzőképes nyugati férfi! Az
izraeli HAAREC lap a nemzőképesség romlási statisztikákból állítja! A Stop Só Program a főoka!

ORVOSI-, VALLÁSI- ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANKÖNYVI DOKUMENTUMOK CÁFOLJÁK A
HAZAI „NEMZETI STOP SÓ PROGRAM” ÉTKEZÉSI VÍZ- ÉS SÓ PÓTLÁSI ELŐÍRÁSAIT:

A hazai „Nemzeti Stop só Program” keretében, zérus konyhasó tartalommal, BONSALT (jó só)
elnevezéssel, K-kosher tanúsítvánnyal, kálisót árúsítanak „étkezési sóként”. Az USA-ban ma is
szívleállító  kivégzőméregként  használják  a  kálisót.  A szívműtétekhez  is  kálisóval  állítják  le  a
szívet. A szívműködéshez kálium pótlásra is szükség van, de csak kevésre, a konyhasó pótlási
igényhez  képest.  A testnedvek,  a  vérszérum víz-,  nátrium-,  kálium- és  klorid  arányai  szerinti
dózisú víz-, konyhasó- és kálium pótlás az optimális. (Például napi 3 liter desztillált víz mellett 27
gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot optimális pótolni.) A Ringer infúziós oldattal is  ilyen
dózisarányal pótolják. Lásd a neves szívsebész, Prof. Papp Lajos úr egyértelmű alábbi írásbeli
szakvéleményét (Melléklet-1.)! Professzor úr kapcsolódó szóbeli szakvéleménye is megtekinthető
a www.tejfalussy.com honlapom videó rovatában (Videó 10.)! Nem elhinni kell, hanem mérni!! 

Melléklet-1:
 

A
hazai

akadémikusok is elhiszik, hogy a desztillált víz és a konyhasó méreg? A Salsol infúzióban csakis
ez a két anyag van. Minden 1 literében 9 gramm konyhasó van, desztillált vízben feloldva! 

http://www.tejfalussy.com/
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A túl kevés konyhasó és a túl sok kálium életrövidítő és ivartalanító hatású. Lásd: melléklet-2.

A „vallásos zsidók mindennapjait szabályozó törvénykönyv”, a Talmud szerint is gyógyhatású a
tiszta desztillált ivóvíz (esővíz) és a tiszta nátrium-klorid konyhasóval megfelelően sózott kenyér:
„Izrael országa esővizet  iszik” (Taanith 10 a.  lap),  83 betegség elmúlik egy korsó (desztillált)
ivóvíztől és sózott kenyértől” (Baba kamma 93 b. lap.). 2 Mózes 23. 25-26 szerint a zsidók olyan
(desztillált)  ivóvizet  és  (tiszta  konyhasóval  kellően  sózott)  kenyeret  kapnak,  ami  védi  a
nemzőképességüket,  kigyógyítja  őket  a  betegségekből  és  meghosszabbítja  az  életüket.  Lásd
melléklet-3.  Sámuel  próféta  azzal  dicsekszik  az  Ószövetségben,  hogy  a  tiszta  ivóvízhez  jutás
akadályozással kezdik legyilkolni az ellenséges népet. Lásd II. Sámuel 12. Rabba bevétele, 26-31.

A Tápanyagtáblázat című orvosi kiadvány szerint a nehéz fizikai munkát végzők és sportolók
izzadás miatti napi konyhasó vesztesége 15 és 25 gramm között van. Egy amerikai szakkönyv
szerint egy felnőtt véréből is csak 0,2-től 0,4 grammig mennyiségű kálium veszik el naponta, s az
izzadással történő kálium vesztesség elhanyagolható. Lásd melléklet-4.

Egy hazai gimnáziumi tankönyv szerint is, a desztillált ivóvíz a legjobb ivóvíz és étkezéssel is a
Ringer infúziós oldat szerinti víz-, nátrium és kálium pótlás az optimális. Lásd melléklet-5.

Hazánkban a  tiszta  konyhasó helyett  patkányméreg  kálisót  árusíthatnak az  interneten  is,  K-
kosher tanúsítványos BONSALT (jósó)-ként, lásd melléklet-6.

A patkányméreg hatású kálisó étkezési sóként árusítását a Bibliában és a Talmudban még a tiszta
nátrium-klorid étkezési konyhasót jelentő „só” szót újabban kálium-klorid kálisóra átértelmezés,
a konyhasó helyett „nátriummentes étkezési só” korlátozatlan használatát ajánló WHO kiadvány,
a „nátriummentes és csökkentett nátriumtartalmú sókat” étkezési sóként használni engedő hazai
élelmiszer  törvény,  és  a  módosított  étkezési  só  szabvány teszi  lehetővé.  Az MSZ-01-10007/82.
korábbi étkezési só szabványunk mindegyik étkezési sónál tiltotta a 97%-nál kevesebb konyhasót!

Mivel a magyarokon kívül az asszimilálódott zsidókat is irtja az étkezési sóként árusított kálisó,
elvárható valamennyi zsidó és kereszt(y)én vallási szervezettől, és mindegyik hazai médiumtól is,
hogy  terjesszék  a  „Nemzeti  Stop  Só  Programnak”  elnevezett  népirtásról  a  hazai  lakosságot
felvilágosító ezen dokumentumot, a honlapomon közzétett további bizonyítékokkal együtt! Ehhez
a  következő  nyilvános  közérdekű  bejelentést  küldtem  a  vallási  ügyekben  illetékes  vallási
gyülekezetek vezetőihez, és a KDNP-s Semjén Zsolt miniszterelnök-helyetteshez címezve. (Kód:
Karácsonyi-uzernetkent-is-191221). 

Budapest, 2019. december 23. 

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc kutatómérnök, néhai Bartha Béla rendőrfőkapitány
és néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró unokája (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), Magyarország
2621  Verőce,  Lugosi  u.  71.,  Levelezési  címek:  1036  Budapest,  Lajos  u.  115.,  E-mail:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, telefonok: +36 (1) 250 6064, +36 20 2181408, website:
www.tejfalussy.com.

 

http://www.tejfalussy.com/
mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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Melléklet-2:
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Melléklet-3:

     MÓZES II. KÖNYVE

MIUTÁN AZ ÓSZÖVETSÉGBEN LEÍRTAKAT A TALMUD SZERINT KELL ÉRTELMEZNI: 

„MEGÁLDOTT KENYÉR”: TISZTA KONYHASÓVAL MEGFELELŐEN SÓZOTT KENYÉR,

A „MEGÁLDOTT (IVÓ)VÍZ” PEDIG A TISZTA ESŐVÍZ, AMI TISZTA DESZTILLÁLT VÍZ.
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Melléklet-4:
43. Táblázat

    
 

       

      „Nátrium. Kellemes külső környezetben (komfort zóna) a
       pihenő ember naponta mintegy 46-92 mg nátriumot veszít
       a verítékkel. Erős veritékezéskor 8 gramm is lehet a 
       veszteség (nagy hőmérdésékletű és nedvességtartalmú 
       környezet, nehéz fizikai munka).”(48. oldal)
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Melléklet-5:

   

                              

                                                 158. oldal

       
                               150. oldal
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Melléklet-6:

BONSALT az Egészség sója 

Manapság sokan úgy érzik, hogy csökkenteniük kell sófogyasztásukat, ezért a sót helyettesítő 
termékek egyre népszerűbbek. A Bonsalt egy olyan sópótló ...  www.bonsalt.hu: 

“ Manapság sokan úgy érzik, hogy csökkenteniük kell sófogyasztásukat, ezért a sót 
helyettesítő termékek egyre népszerűbbek. A Bonsalt egy olyan sópótló, amelynek íze 
nagyon hasonlít az asztali sóéra és segíti az egészség megőrzését.

Az emberi testben a nátrium fontos szerepet játszik a folyadékháztartás és a 
vérnyomás szabályozásában. Naponta kb. 500 mg. vagyis 1/10 
teáskanálnyi nátriumra van szüksége a szervezetünknek, ami 
természetes módon fordul elő táplálékunkban. Hagyományos asztali só 
fogyasztásával átlagosan 2400-6900 mg nátrium kerül be a 
szervezetbe, amely raktározódik, megköti a vizet, ízületi és 
szívproblémákat, izomgyengeséget, magas vérnyomást okoz, 
hozzájárul a csontritkulás és a veseproblémák kialakulásához.

A nátriumszegény étrend csökkenti a krónikus szívelégtelenséggel járó folyadékpangást. 

Egészségünk védelmében korlátoznunk kell az asztali só fogyasztását, amely következményeként a 
vizelet több kálciumot választ ki, és ezzel a csontritkulás és csonttörések kockázatát növeli. A 
többletnátrium raktározódik a testszövetekben és vizet tart vissza. Ez püffedést idéz elő, ami viszont
megemeli a vérnyomást, ez pedig a szív igénybevételét, terhelését növeli meg. 

A konyhasó fogyasztás és az egészségi állapot közötti összefüggést
leginkább a magas vérnyomás betegséggel tudjuk bizonyítani. Hazánk
felnőtt lakosságának 15 - 20%-a hipertóniás, vagyis magas vérnyomás
betegségben szenved, amely betegség növeli az érelmeszesedés, a szív - és
érrendszeri megbetegedések, pl. infarktus vagy az agyvérzés kialakulásának
kockázatát. 
A magas vérnyomás betegség következtében egyéb betegségek kialakulását
is eredményezheti: a vesebetegségeket, belső elválasztású mirigyek, izületek
megbetegedését, központi idegrendszer betegségeit stb. 
Az erősen sózott ételek nagy szerepet játszanak a gyomorrák kialakulásában.
A nátriumbevitel csökkentésének legbiztosabb módja, ha csökkentjük a konyhasó, sós ételek és a 
sós fűszerek fogyasztását.   

Ehhez nagy segítséget nyújt a BONSALT NÁTRIUM MENTES SÓ, amely természetes 
anyagokat tartalmazó ásványi só. 

http://dsclick.infospace.com/ClickHandler.ashx?ru=http%3A%2F%2Fwww.bonsalt.hu%2F&ld=20120123&ap=2&app=1&c=facemoods.v2.17.bwr&s=facemoodsv2&coi=374914&cop=main-title&ep=1&euip=188.156.246.206&npp=2&p=0&pp=0&pvaid=a7cb9e3a17a347e8b1753561716797ea&hash=F36AABC0E940BB24BC9EF7A4A48EB5C7
http://dsclick.infospace.com/ClickHandler.ashx?ru=http%3A%2F%2Fwww.bonsalt.hu%2F&ld=20120123&ap=2&app=1&c=facemoods.v2.17.bwr&s=facemoodsv2&coi=374914&cop=main-title&ep=1&euip=188.156.246.206&npp=2&p=0&pp=0&pvaid=a7cb9e3a17a347e8b1753561716797ea&hash=F36AABC0E940BB24BC9EF7A4A48EB5C7
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A Bonsalt minden egyes összetevője természetes eredetű és fogyasztásra alkalmas. Kálium-
klorid, L-lizin 

 mono-hidroklorid, tisztított borkő, Cream of Tartar, glutaminsav és 
szilikon-dioxid. Ezek mindegyike természetes, jótékony hatást gyakorol 
a szívre, a só nátriumtartalmát 100 grammonként 44,8 gramm 
káliummal helyettesítve. 
A Bonsalt korszerű technológia alkalmazásával, a legszigorúbb 
minőségellenőrzési előírások betartásával készül

A kálium-klorid a termék sópótló összetevője. Ez egy olyan ásványi anyag, amely 
természetesen előfordul az ételekben, és szervezetünk számos funkciójához 
elengedhetetlen. A kálium szabályozza a szervezet folyadékegyensúlyát és a 
szívizom összehúzódását. Ennek az ásványi anyagnak a hiánya izomgyengeséget, 
hányást és ingerlékenységet okoz. Szervezetünkből a vizelettel távozik. 

L-Lizin mono-hidroklorid: ez az esszenciális aminosav fontos a
csontok egészséges növekedéséhez és fejlődéséhez. Elősegíti a
kollagén, enzimek, antitestek és egyéb anyagok termelődését.
Lehetővé teszi az energia kinyerését a zsírokból és részt vesz a
fehérjék lebontásában. Sós ízt ad a keveréknek
Glutaminsav: Ez egy olyan aminosav, amely az agyban
ingerületátvivő (neurotranszmitter) anyagként működik.
Hozzájárul a szénhidrátok felszívódásához (az
energiatermeléshez fontos) és elengedhetetlen az immunrendszer megfelelő működéséhez is.
Tisztított borkő: Ez a kellemes ízű természetes anyag szőlőből készül. Jó ízt ad a terméknek. 

Kiegyensúlyozott étrend. Ugyanekkora adag hagyományos asztali só (nátrium-klorid) 393 mg 
nátriumot tartalmaz. A magas vérnyomásban szenvedő egyének számára a maximális 
ajánlott napi nátriumbevitel 2400 mg (1/2 evőkanál asztali só), amelybe beleértjük a 
főzéshez és az asztalnál elhasznált sót is. Az átlagos elfogyasztott sómennyiség 
naponta 2300 és 6900 mg között mozog. 
A Bonsalt 448 mg káliumot tartalmaz grammonként (1/4 evőkanál). Nagyjából ugyanennyi 
káliumot tartalmaz 100 g burgonya vagy egy közepes méretű banán. A felnőttek számára ajánlott 
minimum káliumbevitel 2000 mg naponta. 

A szívbarát BONSALT sós ízek szabadságát nyújtja.
Speciálisan alacsony kalóriatartalmával bármely diétához használható !!

A családok asztalainál a legjobb ízeket nyújtja az EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD FELÉ A BONSALT.

A termék rendelkezik a Star-K Kosher tanúsítvánnyal is.
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BONSALT natrium mentes só 0,85 gr 

700 Ft/db 

NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrhoz!     (Iratjel: Semjen-191223)

Felkérem Semjén  Zsolt  miniszterelnök helyettest,  hogy a  magyarok  étkezésénél  állíttassa  helyre  a  Ringer-  infúzió
optimális dózisainak megfelelő desztillált víz, konyhasó- és kálium dózisokkal való víz- és sópótlást!

1./Nem a valós mérési eredményeket nem ismerő  vagy semmibevevő politikusokra és akadémikusokra kell hallgatni.
Például dr. Surján László egészségügyi miniszterként úgy foglalt állást hozzám intézett levelében, hogy a napi kálium
dózis 70 grammig veszélytelen! Az MTA elnöksége pedig a konyhasóval sózás helyett a kálisóval sózást  ajánlja a
Családorvosi Havilap szerint. És az „antikszemita” rabbik kosher tanúsítvánnyal, „BONSALT” (jósó)-ként ajánják a
patkányméreg kálisót a magyaroknak (és az asszimilálódott zsidóknak is). 

2./A kombinálódó  hatásokat  vizsgáló  tudományos  kísérletek  hatékonyságát  nagyságrendekkel  növelő  nemzetközi
szabadalmaim szerinti Kombinatorikus GTS-Antirandom mérés közvetlenül láthatóvá tette a műtrágyázással túladagolt
káliumnak a növények alkalmazkodási és védekezési képességét csökkentő hatását. A káliumos műtrágyával növelt
vízoldott  káliumtartalmú talajban kipusztultak a növények,  ugyanolyan  túlmelegedéstől  és  vízhiánytól  (fóliaházban
létrehozott aszálytól), amelyet a káliummal nem műtrágyázott talajban lévő ugyanolyan növények csekély károsodással
túléltek. Tehát a növények sejtjeit is tönkreteszi a sejt körüli folyadék veszélyesre növelt káliumtartalma, nem csak a
mérgezően  sok  káliumot  fogyasztó  állatok  és  emberek  sejtjei  működését.  A káliummal  túladagolt  növényekben
felszaporodott  kálium az ilyen növényeket fogyasztó álllatok és emberek egészségét is  tönkreteszi.  A káliummal is
műtrágyázott legelőn a birka kosok negyedik nemzedéke már teljesen nemzőképtelen lett! Közzétettem a vonatkozó
bizonyítékokat  a  www.tejfalussy.com, GTS-Antirandom, Intézkedéseink és Videó rovataiban.  A 10. videó Prof.  Dr.
Papp Lajos úr, akadémiai nagydoktor szívsebész nyilvános szakvéleménye az optimális sópótlásról!

3./Hazai klinikai kísérletek is bizonyítják, hogy a kálium túladagolás elrontja a vese- és a szívműködést. Egy órán belül
a  vérbe  juttatott  1  grammnyi  kálium felére  csökkentette  a  vizeletkiválasztást  és  a  2  gramm kálium  egy  órán  át
mérgezőre növelte a vérszérum káliumszintjét. Mégis ezek sokszorosának a fogyasztását ajánlják!

4./A Nemzeti Stop Só program fajirtó hatását külföldi kísérletek is bizonyítják. 1950-ben Nobel díjat kapott három
mellékvesekéreg  kutató,  akik  patkányoknál  és  embereknél  is,  a  konkrét  méréseikkel  bebizonyították  a  csökkentett
konyhasópótlás és a növelt kálium bejuttatás magas vérnyomás előidéző, vese- ideg- és szívmérgező, rákos daganat
keltő, nemi jelleg torzító, életrövidítő és nemzőképtelenség okozó fajirtó hatását.

5./A vérbe,  étkezéssel  is,  a  Ringer  infúziós  oldat  szerinti  desztilláltvíz-,  konyhasó-  és  kálium dózisokat  optimális
bejuttatni. Gyermekeknél és felnőtteknél is. (Tehát minden 1 liter víz mellé 9 gramm tiszta a konyhasót és 0,12 gramm
káliumot optimális pótolni.) Például egy nap alatt 3 liter Ringer infúzió desztillált vízben oldott 27 gramm konyhasót,
de  csak  0,36  gramm  káliumot  juttat  be  a  vérbe.  Egy  fizikai  munkás  vagy  egy  sportoló  napi  15-től  25  gramm
mennyiségű konyhasót kell pótoljon. (A korábbi orvosi egyetemi-  gimnáziumi- és egyetemi tankönyvekben is ez van!)

6./Népirtó hatású a „Nemzeti Stop Só Program”, amit a hazai törvényhozók és kormányok a „Chips-adónak” nevezett
büntetéssel is rákényszerítenek a nekik nem tetsző magyarokra. Arra kényszerítenek, hogy naponta legfeljebb csak 5
gramm konyhasót, de legalább 4,7 gramm káliumot pótoljunk. Ráadásul bármilyen ütemű, akármennyi, akármilyen
tisztaságú vizet pótlás mellett! Tehát semmibe veszik a több száz év óta sikeresen alkalmazott optimális víz-, konyhasó-

http://www.tejfalussy.com/
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és kálium pótlást, ami azért optimális, mert a víz- konyhasó és kálium ugyanilyen arányban van az élő, egészséges
ember testnedveiben, vérszérumában. A Ringer infúzió ezeket ezért juttatja be ilyen dózisaránnyal a vérbe, ahol is a
sejtek membránjait körülvevő elektrolitként működnek. 

7./Miután a Pápák a Biblia alapján hangsúlyozzák, hogy étkezésnél a legfontosabb a konyhasót jól pótlás, a  mellékelt
karácsonyi üzenetemben (Kód: Karácsonyi-uzenetkent-is-191222) felkértem az egyházak és a médiumok vezetőit, hogy
a fenti „sózási ügyben” ők is világosítsák fel a gyülekezetek tagjait az igazságról! Itt is köszönöm Kozma Imre atyának,
hogy elérte Orbán Viktor miszterelnök úrnál, hogy a hazai óvodákban 2,5-szeresre emeltesse fel a napi konyhasó dózist!

8./Minden magyarnak, ezúton is, Szeretettel Teljes Karácsonyt és a Magyarokat Életben Tartó Boldog Új Évet Kívánok!

Magyarország, 2019. 12. 23.  (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an: Bartha Edit) korábbi
országgyűlési, önkormányzati és tudományos akadémiai, jelenleg megbízás nélküli ügyvitellel (lásd: Ptk.) közérdekű
kárelhárítás folytató méréstudományi szakértő. H- 2621 Verőce, Lugosi u. 71. Postai címek: 1036 Bp. Lajos u. 115. III.
18., e-mail:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, honlap: www.tejfalussy.com, T.: +36 (1) 250 6064, +36 20 2181408
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Megválaszolandó életmentési kérdések a magyarországi médiumok és vallási gyülekezetek vezetőihez

Miért nem világosítják fel a lelkészek a gyülekezeteik tagjait a  Ringer  infúziós oldat szerinti étkezési
víz-, konyhasó- és kálium dózisok egészségvédő- és gyógyító hatásairól, s a túl kevés konyhasót és
túl sok káliumot evés-ivás betegség okozó és ivartalanító hatásairól? Miért hagyják a patkányméreg
kálisót K-kosher tanúsítvánnyal BONSALT (jósó) elnevezéssel gyógyhatású étkezési sóként árusítani!?

A  Pápák  azt  hirdetik,  hogy  legfontosabb  élelmiszerünk  a  „só”.  Közben  a  rabbik  legjobb  (kosher)
étkezési  sóként  árusíttatják  a  patkányméreg kálisót.  Az  izraelita  és  „kereszt(y)ény  lelkészek  pedig
elhallgatják a Bibliában még a tiszta nátrium-klorid konyhasót jelentő „só” szó patkányméreg kálium-
klorid kálisóra átértelmezését, s a mérgező vegyszerekkel és vírusokkal szennyezett vezetékes ivóvíz
„egészségjavító ivóvízzé” átértelmezésével folytatott, ingatlan kiürítő népirtást szolgáló bűnözést” és az
ezek elleni védekezés módját. A háztartási ivóvíz desztillálás lehetőségeit és a Ringer oldat dózisai
szerinti étkezési desztillált víz-, konyhasó- és kálium dózisokkal való víz- konyhasó- és kálium pótlást!

A Stop só program fajirtó hatását bizonyító Nobel-díjasok biológiai hatás méréseiről lásd a honlapomat!
Naponta százával gyilkolják le a magyarokat a káliumot túladagoló és konyhasó hiányos étkezésre
kényszerítő  „Nemzeti  Stop Só Programmal”  és  a Ringer-oldat  szerinti,  élettanilag optimális  víz-  és
sópótlást folytató élelmiszer előállítókat büntető „Chips-adóval”, és a vezetékes ivóvizekbe bejuttatott
letagadott  mérgekkel.  A mérgezett  ivóvízzel  és  a konyhasó hiányos,  kálisóval  mérgezett  kenyérrel
(ételekkel) fajirtás ószövetségi, talmudi módszer. (Lásd: Sámuel 2, Rabba bevétele, 2 Mózes 23/20-33,
5 Mózes 7/1-26, Talmud Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap).

Az  USA-ban  kivégzőméregként  is  használt  patkányméreg  kálisónak  az  étkezési  sóként  „kosher
tanúsítvánnyal”  árusítása  (lásd  internet)  egyértelmű  bizonyíték  arra,  hogy  a  talmudista  terrorista
cionista antikszemita rabbik, az általuk koordinált ostoba és vagy bűnöző törvényhozók segítségével, a
nyugati országokból, hazánkból is ki akarják irtani a nemizraelitákat és az asszimilálódott izraelitákat is!

Ezúton is felkérem valamennyi lelkészt és médium vezetőt, tájékoztassák a velük kapcsolatban lévőket
a bibliai  „só” és az „ivóvíz” szavak megtévesztő átértelmezéseiről és a Ringer-oldat dózisai szerinti
étkezési desztilláltvíz-, konyhasó- és kálium pótlás egészségvédő, egészségjavító hatásairól.  Ki kell
tenni a templomok előterében a gyülekezeti tagokat az optimális víz- , konyhasó- és kálium pótlásról és
az elmulasztásának az egészségkárosító hatásáról felvilágosító lelkészi tájékoztatást. Amelyik lelkész
vagy médium vezető ennyit  sem hajlandó megtenni,  maga bizonyítja, hogy tudatosan támogatja az
Ószövetségben és a Talmudban előírt népirtási módszerekkel ingatlanokat rabló  terrorista bűnözőket.

Budapest, 2019. december 22. 

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc kutatómérnök, néhai Bartha Béla rendőrfőkapitány és
néhai  Dr. Tejfalussy Béla táblabíró unokája (1-420415-0215, an.:  Bartha Edit),  Magyarország 2621
Verőce,  Lugosi  u.  71.,  Levelezési  címek:  1036  Budapest,  Lajos  u.  115.,  E-mail:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  telefonok:  +36  (1)  250  6064,  +36  20  2181408,  website:
www.tejfalussy.com.

http://www.tejfalussy.com/
mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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Korábbi levél Hegedűs Lóránt református lelkészhez (kód: bibliai-sozas-ertelmezes-190810):
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Kedves Hegedűs Lóránt refomátus lelkész!

„Ha só elveszti az ízét” bibliai szöveg műszaki értelmezése:

II. János Pál pápa, Benedek pápa és Ferenc pápa is azt 
hirdetik a Biblia alapján, hogy az „igen”, a „só” és a 
világosság a legfontosabb. Lásd internet, Google.

A „só” a nátrium-klorid konyhasó. A Biblia több helyen is 
felhívja a figyelmet a jó sóval jól sózás egészségvédő 
hatására, és az „ízét vesztett só” ártalmasságára. Lásd 
mellékletek.

A bepárlódott tiszta nátrium-klorid, az egészséges étkezési 
(konyha) só mindig együtt található az egyéb sókkal. 
Egymásra vannak rétegeződve.  Akkor veszti el az ízét, ha 
az alatta vagy a felette lévő rétegből termelik ki a sót, vagy 
ha kimossák, ill. kimosódik a vegyes sóból a konyhasó.

A konyhasómentes, vagy konyhasó hiányos, nem konyhasó 
ízű „sók” meddőséget és mindenféle súlyosan életrövidítő 
betegségeket is okoznak. Például az interneten Star kosher 
tanúsítvánnyal ajánlott BONSALT vagy a VIVEGA is ilyen
„sók”. Nobel díjat kaptak, akik bemérték a fajirtó hatását!

Ezekre figyelmeztetni illene a gyülekezetetek valamennyi 
tagját, ma ezért kerestelek. Jó lenne, ha máskor másodjára 
is felvennéd a telefont, amikor hívlak!
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Melléklet:

 Új fordítású revideált biblia 

revideált károli biblia

MÁTÉ EVANGÉLIUMA

I.

Só és világosság

13 Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem
való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Mk 9,50 
14 Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Jn 8,12 ; Fil 2,15 
15 Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson
mindenkinek a házban. Mk 4,21 ; Lk 8,16 ; 11,33 
hozzáadás a könyvjelzőkhöz

16 Úgy  ragyogjon  a  ti  világosságotok  az  emberek  előtt,  hogy  lássák  jó  cselekedeteiteket,  és
dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. Ef     

II.

http://szentiras.hu/SZIT/Mt5,13-16   

Az apostolok feladata.

13Ti vagytok a föld sója.  Ha a só ízét veszti,  ugyan mivel sózzák meg? Nem való
egyébre,  mint  hogy  kidobják,  s  az  emberek  eltapossák. 14Ti  vagytok  a  világ
világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. 15S ha világot gyújtanának,
nem  rejtik  a  véka  alá,  hanem  a  tartóra  teszik,  hogy  mindenkinek  világítson  a
házban.16Ugyanígy  a  ti  világosságotok  is  világítson  az  embereknek,  hogy
jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat! 

http://szentiras.hu/SZIT/Mt5,13-16
https://abibliamindenkie.hu/uj/EPH/5/8/#8
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#16
https://abibliamindenkie.hu/fiok/konyvjelzo/hozzaad/153411/
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/11/33/#33
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/16/#16
https://abibliamindenkie.hu/uj/MRK/4/21/#21
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#15
https://abibliamindenkie.hu/uj/PHP/2/15/#15
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/8/12/#12
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#14
https://abibliamindenkie.hu/uj/MRK/9/50/#50
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#13
https://abibliamindenkie.hu/karoli/MAT/5
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5
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III.

http://szentiras.hu/SZIT/Mk9 

Szent István Társulati Biblia 

1.Márk evangéliuma 

2.9. fejezet

… Jézus másodszor jövendöli meg szenvedését.

30Útjukat  folytatva  átvándoroltak  Galileán.  De  nem  akarta,  hogy  valaki  tudjon
róla, 31mert a tanítványait akarta tanítani. Megmondta nekik, hogy az Emberfiát az
emberek  kezére  adják,  megölik,  de  azután  hogy  megölik,  harmadnapra
feltámad. 32Nemigen értették ugyan a szavait, de nem merték kérdezgetni.

A tanítványok oktatása.

33Kafarnaumba  értek.  Amikor  már  otthon  voltak,  megkérdezte  tőlük:  „Miről
beszélgettetek az úton?”34Hallgattak, mert egymás közt arról tanakodtak az úton,
hogy ki nagyobb közülük. 35Leült, odahívta a tizenkettőt, s így szólt: „Ha valaki első
akar  lenni,  legyen  a  legutolsó,  mindenkinek  a  szolgája.” 36Aztán  odahívott  egy
gyereket,  közéjük állította,  majd ölébe vette,  s  folytatta: 37„Aki  befogad egy ilyen
gyereket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem
fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”38Ekkor János szólalt meg: „Mester, láttunk
valakit,  aki  ördögöt  űzött  a  nevedben.  Megtiltottuk  neki,  mert  nem  tartozik
közénk.” 39Jézus így válaszolt: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz,
nem fog egykönnyen szidalmazni. 40Aki nincs ellenünk, az velünk van. 41Ha csak
egy  pohár  vizet  ad  is  nektek  valaki  inni  azért,  mert  Krisztuséi  vagytok,  bizony
mondom nektek,  megkapja  érte  a  jutalmat. 42Ha viszont  valaki  megbotránkoztat
egyet is e kicsik közül, akik hisznek, jobb volna neki, ha malomkövet kötnének a
nyakára és a tengerbe vetnék. 43Ha kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán
bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutni, az olthatatlan tűzre. 44 45Ha
lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a
kárhozat olthatatlan tüzére kerülni. 46 47Ha szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb
félszemmel  bemenned  az  Isten  országába,  mint  két  szemmel  a  kárhozatra
jutni, 48ahol a férgük nem pusztul el, és a tüzük nem alszik ki. 49Mindenkit tűzzel
sóznak majd meg. 50 A só jó. De ha a só elveszti ízét, mivel ízesítik meg? Legyen
bennetek só, és éljetek békében egymással.” 

http://szentiras.hu/SZIT/Mk9
http://szentiras.hu/SZIT/Mk
http://szentiras.hu/SZIT
http://szentiras.hu/SZIT/Mk9
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IV.

http://www.bibliatanulmanyok.hu/ 

„  Énvelem cselekedtétek meg”: A HEGYI BESZÉD BEVEZETÉSE ...  

www.bibliatanulmanyok.hu/

Helyes használat mellett a só és a világosság is pozitív változást hoz ott, ahol éppen hat. A sókiemeli 

az ételek ízét, valamint ... Tanulmány; Jegyzet; Biblia …

V.

https://infaustus.wordpress.com/2015/04/25/hogyan-legyunk-so-es-vilagossag/ 

https://infaustus.wordpress.com/2015/04/25/hogyan-legyunk-so-es-vilagossag/
http://www.bibliatanulmanyok.hu/
http://www.bibliatanulmanyok.hu/
http://www.bibliatanulmanyok.hu/
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VI.

http://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/egeszseg-gyogyitas/item/1602-z29 

…...

A további részletesebb bizonyítás a www.tejfalussy.com honlapomon
található.

http://www.tejfalussy.com/
http://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/egeszseg-gyogyitas/item/1602-z29


6/6.  Kód: bibliai-sozas-ertelmezes-190819  

Függelék  (Kód: somenetelesi-felhivas-190815)

A MAGYAR FIATALOK FOKOZÓDÓ GYERMEKTELENSÉGÉNEK A TÉNYLEGES FŐOKA,
NEM OK NÉLKÜL TILTJA AZ ARANYBULLA, HOGY IZRAELITA SÓKAMARÁS LEGYEN
Hazai pártok, társadalmi szervezetek vezetőihez és média szereplőkhöz intézett állásfoglalás kérés:

Tisztelt Címzett! 

Meggyőződhet  a  honlapomon  közzétett  biológiai  hatás  mérési  (hatás-kalibrálási)  bizonyítékok
alapján  arról,  hogy  a  káliumnak  a  műtrágyázáshoz  és  ételízesítéshez  használatával  mérgezik  a
népeket.  1950-Nobel díjat kaptak a kutatók, akik bemérték a fajirtó hatását. Azóta alkalmazzák. 

Például a hazai élelmiszer törvénnyel megengedett, konyhasó helyett kálisót tartalmazó „étkezési
sók”, pl. a Béres Rt. által is árusított, kálisó tartalmú VIVEGA, vagy az interneten „star kosher”
(izraeli) tanúsítvánnyal „legjobb étkezési sóként” reklámozott  kálisó BONSALT arra valók, hogy
vese-,  ideg-  szív-  és  rákbetegségeket,  magas  vérnyomást,  életrövidülést  és  nemzőképtelenséget
okozzanak. Ezt a célt szolgálja a kormány által milliárdos költséggel  reklámoztatott aljas „Stop Só
program”, s az azzal szembeszálló élelmiszertermelőket és kereskedőket büntető aljas „Chips adó”.

Állatkísérletekben a  kálisóval műtrágyázott legelőn tartott állatok (birkák) negyedik generációja
teljesen nemzőképtelen lett. Miután – kivéve Kínát és a keleti országokat, amelyek nem vagy alig
használnak kálium műtrágyát (!) - nálunk és számos további országban is  kb. 1950 óta alkalmazzák
a kálisóval mérgezően műtrágyázást és „kálisóval sózást”, a mérgezettek teljes nemzőképtelensége
2050-re prognosztizálható. A magyar keresztényeké is. Az unokáik csak buzik és kurvák lehetnek!

Kérem,  hogy  tanulmányozza  a  www.tejfalussy.com honlapon  közzétett  dokumentumokat  és
foglaljon állást az ügyben és a választások alkalmával hívja fel figyelmet a népesség csökkentő
ivartalanodás  fenti  főokára.  Figyelmébe  ajánlom  a  fentiekkel  kapcsolatos  email-könyveimet,
videókat és az újabb intézkedéseinket, amelyek a honlapom „intézkedéseink” rovatában találhatók. 

Mivel Indiából is „sómeneteléssel” űzték kis a sózás irányítását monopolizáló hóditókat, javaslom,
hogy  ajánlja  mindenkinek  a  következő  szövegű  kitűzőt:  „SÓMENETELÉS,  ARANYBULLA,
tisztaso.hu”. 

Állásfoglalást az alábbi címre küldhet. A válasz elmaradását a segítség elutasításának tekintem. 

Tejfalussy  András  méréstudományi  szakértő,  AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG
Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság  Ellenőrző  Központja  pjt  elnök  (akadémikusok
találmányaként Nobel díjra ajánlott „kombinatorikus” hatás kalibráló mérés tényleges feltalálója),
volt országgyűlési megbízott,  jelenleg „megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő”. Személyi szám: 1-
420415-0215, an. Bartha Edit, néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és Bartha Béla rendőrfőkapitány
unokája. +36 20 2181408 , 2621 Verőce, Lugosi u. 71, Levelezési címek: 1036 Bp. Lajos u. 115. III.
18., tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, telefon:  honlap(ok): www.tejfalussy.com.

http://www.tejfalussy.com/
mailto:rendporseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/


Jogállamiság megakadályozó miniszterek, ügyészek, rendőrök és bírák elleni feljelentés:

A  fenti  bírói  végzésre  indult  nyomozás  során  a  rendőrség  által  beszerzett  hazai  klinikai  mérési
dokumentumok is  bebizonyították  a jelenleg  előírt  napi  4,7  grammnál  kevesebb  (1  és  2  gramm
dózisú), éhgyomorra bejutatott kálium vese- és szívmérgező hatását, s a 8 db. Kálium-R tablett által
8 óra alatt leadott 4 grammnyi kálium gyomorfal felmaró hatását is, de ezt a nyomozó rendőrség
vezetője,  dr.  Petőfi  Attila  letagadta és  leállította a nyomozást!  Később a népirtó miniszterek az
ügyészségi vezetőkkel megszervezték, hogy rendőrök betörjenek az irodámba, ott és a rendőrségen
agyrázkódásosra rugdossanak, verjenek, s utána véresre bilincselve elhurcoljanak egy bíró elé, aki
bolonddá próbált nyilvánítani (sikertelenül)!  A fenti  népirtási,  ügyészi  és rendőrségi terrorizmus
bizonyítékai alapján, a jogállamság akadályozói elleni nemzetközi  vizsgálatot  kell kezdeményezni!

Magyarország, 2012. december 23.  Tejfalussy András
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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.
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https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls&authuser=9
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