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   KÖZHÍRRÉ TESSZÜK, HOGY A VILÁG LEGNAGYOBB TERRORISTÁI A MAGYAR EMBEREKET 

GYILKOLÓ ORVOSOK („NEM MONDHATOM EL SENKINEK, ELMONDOM HÁT MINDENKINEK”) 
 

  Jelenleg legalább 4,7 gramm kálium mindennapi, akármilyen gyors elfogyasztására biztatják fel a magyar 

embereket, de egy felnőtt vérében 24 óra alatt valójában csupán 0,2 és 0,4 gramm káliumot kellene pótolni! 

Sokkal több embert gyilkolnak meg vele havonta, mint az ún. „iszlám állam” eddig világszerte, összesen! 
  
   Az ún. „Redi só”-val (kálisóval) „sózási” kísérletek során a hazai hatásmérések is bizonyították, hogy már 

1 vagy 2 gramm kálium szájon át egyszerre bejuttatása is vesemérgező és szívműködés rontó hatású. Lásd a 

mellékelt akadémiai szakvéleményünket. Bizonyítja, hogy a hatás vizsgáló kísérlet eredményeit korábban 

értékelő hivatalos szerveknél tudatosan meghamisították a hatás mérési eredményeket és erre alapozva napi 

6-tól 10 gramm menyiségű kálisóval sózást javasolva engedélyezték a kálisóval „ételsózást”. Egy másik 

hatás vizsgáló kísérletben 4 gramm lassan oldódó káliumot szedettek be „Kálium-R” tabletta formában 6 

emberrel. Emiatt 5-nek fájt a gyomra. Egyiküknél (a tabletta kitapadása miatti lokális kálium túladagolás 

miatt) gyomorfali vérzés is bekövetkezett!  
Egyébként 1950-ben Nobel díjat kaptak biológus kutatók, akik, patkányoknál és embereknél is, dózis 

variációs konkrét hatás mérésekkel bebizonyították a hiányos konyhasópótlás és kálium túladagolás 

életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatását! A magyar emberek kiirtásában érdekelt korruptak és/vagy 

hülyék gyülekezete az olyan minisztérium, Orvosi Kamara, ügyészség, rendőrség, de bíróság is, amelyik 

ismeri, de semmibe veszi, figyelmen kívül hagyja ezeket az egyértelmű konkrét hatás mérési bizonyítékokat!  
 

  Nemrég például kb. félmilliárd forintot költöttek rá, hogy a Debreceni Egyetem révén felbiztassák a magyar 

embereket a konyhasó pótlás korlátozására és a kálium mérgező túladagolásra, vagyis az önkiirtásra! 
   Ehhez képest értékelendő Gasparics Emese mellékelt magyarázkodása, ami szerint 1999 óta nincs pénze 

arra a „polgári erők kormányának”, hogy megfékezze az általunk bizonyított, általuk elismert népirtást!   
  Tudatosan irtja a magyar embereket az olyan hazai kormány, amelyik nem engedi, hogy a magyar emberek 

étkezésnél is a Ringer oldat szerinti optimális dózisokkal pótolhassák a vizet, a konyhasót és a káliumot!  
  A magyar embereket a „Nemzeti Stop Só Program” (a „Menzareform és Chipsadó” rendeletek) útján kiirtás 

(idegenek betelepülését szolgáló fajirtás) konkrét hatás mérési bizonyítékairól lásd a HIHETŐMAGAZIN, 

www.tejfalussy.com honlapot, ahol a Redi só és Kálium-R tabletta erős mérgezőségéről közzétett, alább 

mellékelt akadémiai szakvéleményünk is megtalálható.  

    
  Megjegyzés a közelgő választásokra tekintettel: A hatás mérési eredmények közzététele ellenére, a hazai 

országgyűlési pártok egyike sem tett feljelentést a magyar embereket gyilkol(tat)ó kormány(ok) ellen. És az 

Országgyűlésbe, s ezzel a hatalomba bekerüléssel próbálkozó korábbi és új pártok és képviselő jelöltek sem!  
 

  Melléklet 1-3.: a Redi só és Kálium-R tabletta erős mérgezőségéről közzétett akadémiai szakvéleményünk 

(iratjele: eml.mta). 
   Melléklet 4.: Gasparics Emese válasza 
 

Budapest, 2017. október 05. 
 

  Jelen nyilvános figyelem felhívást, továbbadva ezzel a magyar emberek védelmében a stafétabotot, Orbán 

Viktor miniszterelnöknek közérdekű bejelentésként, megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében megküldi, 
a szakértő társai és a Magyarok Világszövetsége oknyomozás segítő közreműködését is megköszönve: 
 

Tejfalussy András oknyomozó mérnök,   
korábban országgyűlési és önkormányzati 
és akadémiai hatásméréstani szakértő 
Hungary 2621 Verőce, Lugosi u. 71. 
(MVSZ érdekképviselő) 
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http://www.tejfalussy.com/
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Tisztelt Levélíró! 

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre. 
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