
EGY SAJNOS TELJESEN IGAZ, DE ELSŐ LÁTÁSRA HIHETETLEN NEMZETIRTÁSI TÖRTÉNET 

A HATÁSOKAT ÉS KÖVETKEZMÉNYEIT NEM HINNI KELL,  HANEM MÉRÉSSEL ELLENŐRIZNI: 
Nobel díjas kutatók (1950) mérései szerint idővel mindenkit megbetegít a hiányos konyhasó pótlás és 
vagy  a  káliumtúladagolás!  Életrövidítő  szaporodásgátló,  ivartalanító,  nemiség  torzító (=buzisító, 
erkölcsrontó) fajirtó hatású. Valakik gátolják ellenkező hamis teóriák terjesztésével a védekezést!   

KÖZVÁD:  Azért  irtanak  minket,  hogy  az  ingatlanainkat  és  nyugdíjbefizetéseinket  megkaparintsák. 
Védekezésünk akadályozására hazudja mérgezőnek az ÁNTSZ a tiszta desztillált ivóvizet. Ezért tiltja 
a tiszta konyhasóval  (fiziológiás mértékben)  helyesen sózást.  Ezért árusítják gyógyhatású étkezési 
sóként a patkányméreg kálisót: Redi Só, Vivega, Star kosher tanúsítványos BONSALT (jósó) stb. Ezért 
„értelmezték át” a gyógyhatású NaCl konyhasót a patkányméreg kálisóra!  Ezért nem tiltják a menzákon 
a patkányméreg kálisóval sózást. A kormányok és önkormányzatok ezért alkalmazzák velünk szembe a 
népirtáshoz előírt 2 Mózes 23/20-33. és 5 Mózes 7/2-26., Talmud Baba kamma 93 b.lap és Talmud 
Taanith  10  a.lap  szerinti  sózási  és  vízivási  étkezési  diszkriminációkat.  1.Tényleges  biológiai  
szükségletnél kevesebb konyhasó pótlást. 2.Nátriumklorid étkezési só helyett patkányméreg kálisóval 
sózást.  3.Növények  káliumtartalmát  kálium  műtrágyákkal  növelést.  4.Szennyvízzel  fertőzött, 
mérgezett folyók és kutak szűrt vizét ivásra felbiztatást, 5.Desztillált ivóvíz mérgezőnek hazudását. 
A Nobel  díjas kutatók (nátrium-kálium dózis  variációs)  hatásmérései  egyértelműen bizonyítják 1-3. 
népirtó  hatását!  De  a  több  száz  év  óta  „alapgyógyszerként”  használt  Ringer  infúziós  fiziológiás 
sóoldatnál alkalmazott dózisok is bizonyítják, hogy tudatos nemzetirtás a Nemzeti Stop Só Program, a 
Menzareform, amit ránk kényszerítenek. Bármennyi víz mellé 5 grammnál kevesebb konyhasót és 4,7 
grammnál több akármilyen gyorsan bejuttatott káliumot pótoltatnak naponta! Holott minden orvos és 
gyógyszerész tanulta,  tudja:  1  órán belül  mindenkinél  vesemérgező a vérbejutó 0,8 grammnál  több 
kálium,  s  az  1,6  grammnál  több  EGK-torzító,  szívmérgező  is!  Mindegyikük  tudja:  ivóvízként  is 
gyógyhatású a desztillált víz a Ringer infúziós oldat dózisai szerinti víz : konyhasó dózis arányban!
Akadályozzák az egyszerű hagyományos védekezési módszereket: 1.Gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl 
konyhasóval  sózás.  2.Kálium  túladagoló  étel,  ital  fogyasztás  kerülés.  3.Otthoni  ivóvíz  átpárlás, 
(desztillálás).  4.Ringer infúzióval vérbe juttatott élettanilag optimális víz, konyhasó és kálium dózisok 
étkezésnél is alkalmazása: például 3 liter desztillált víz, 27 gramm tiszta konyhasó, 0,36 gramm kálium. 
Egészséges  embernél  e  vér-  (elektrolit)  komponenseknek  ez  az  étkezési  pótlással  is  megőrzendő 
élettanilag optimális aránya.    

FELHÍVÁS: Interneten is  közzé kell  tenni  a fentiekre nem vagy hamisan válaszoló  hírszerkesztők, 
hivatalnokok, pártok és egyéb szervezetek nevét! Az életrövidítő és ivartalanító kálisóval „sózás” és 
műtrágyázás, és a szennyvizek bevezetése az ivóvízbázisokba az eltitkolt legfőbb okai, hogy állítólag 
már mintegy 1 millió „elárvult” magyar hagyatéki ingatlan várja a külföldi felvásárlóit!  A bizonyítékokat 
lásd a mellékletben, s  a www.tejfalussy.com és az onnan megnyitható www.aquanet.fw.hu régi honlapon! 
További kárelhárító intézkedéseinket lásd: http://www.tejfalussy.com/mehnan/terjesztendo-hirek/  .   

Melléklet: „Tiltsák be az önkormányzatok a kálisóval sózást!” (NYUGDIJASOKSEGITESE-170302)

Budapest, 2017. március 16.

Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló
jogos védelem és megbízás nélküli ügyvitel
keretében kárelhárító jogvédő
+36 20 2181408

Utóirat: A terrorista talmudista szemiták népirtási bűneiért őket és a bűntársaikat kell elítélni, nem az 
ügyben vétlen zsidókat, nemzsidókat!  Nem vétlen aki nem segít őket elítéltetni, holott tudja fentieket! 

Közérdekű bejelentésként kapták: Orbán Viktor miniszterelnök, Országgyűlés és az Önkormányzatok. 
A nem vagy hamisan válaszolók nevét közzétesszük az interneten. Kapja még: nemzetirtó bűnszervezet 
elleni feljelentésként ORFK és a MÉDIÁBAN közzétételéhez MTI. (Iratjel: nyilvanoskozvad170316)  
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