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Magyarország, 2013. 09. 01.  

NYILVÁNOS KÉRDÉS AMERIKA ELNÖKÉHEZ: MIÉRT NÉZI TÉTLENÜL ÖN IS AZ 
AMERIKAI ÉS MAGYAR EMBEREK ELLENI VEGYI FEGYVER HASZNÁLATOT, 

AMIT NÁLUNK „NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI, STOP SÓ PROGRAMNAK” IS 
ELNEVEZTEK? 

Tisztelt US Elnök, Mr. Barack Obama! 

Kézhez kapta az általam Önnek megküldött (lásd 1. melléklet) terrorelhárítási korábbi 
tájékoztatást? 

TEGNAP A magyarországi ECHO televízió bemutatta, hogy Ön szerint „az USA nem nézheti 
tétlenül, hogy vegyi fegyvertől emberek tízezrei haljanak meg Szíriában”. Ha ez így van, 
akkor Ön miért nézi tétlenül, hogy egy vegyi fegyvertől, ami az USA által újabban 
alkalmazott és már nálunk is alkalmazni kezdett életrövidítő és ivartalanító hatású étkezési 
Na/K=2/4,7 arány, nálunk minden nap emberek százai, az USA-ban pedig emberek tízezrei 
halnak meg!? Élettanilag az Na/K=30/1 az optimális. Lásd a vérszérum és a magzatvíz 
Na/K=30/1 természetes arányának megfelelő fiziológiás infúziós Ringer oldat élettanilag 
optimális Na/K=30/1 dózisarányát, ami étkezés esetén is irányadó, Az Ön által tétlenül nézett 
„megengedett” tömeggyilkos terrorizmus részletes méréstani és bűnügyi dokumentációját lásd 
a www.tejfalussy.com honlapomon! Kérem Önt, hogy ezekről is tájékoztassa a T. Amerikai 
Kongresszust, hogy legyen összehasonlítási alapjuk a Szíriával kapcsolatos ügyben!  

 

Javaslom Önnek, hogy kérje a témát ismerő Dr. Drábik János úr, volt Szabad Európa Rádió 
vezető szerkesztő szakértői segítségét a Na/K mérgezőre módosítási vegyi fegyver használat 
elhárításához!  

Tisztelettel: Tejfalussy András  

tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com 

 

Szíves tájékoztatásul, közvetlenül kapják: 

Dr. Drábik János szakértő úr (drabikjanos@gmail.com) 

ECHO Televízió Szerkesztősége (info@echotv.hu) 

 

www.tejfalussy.com



 

Barack Obama amerikai elnökhöz intézett tájékoztatás újra megküldése az előző 
megküldés sikertelensége miatt, az USA magyarországi nagykövetéhez. 

 

T. USA Nagykövetség! 
 
Szíveskedjenek azonnal eljuttatni Obama elnök úr kezéhez a mellékleteket, mivel azok 
lényeges segítséget nyújthatnak a szíriai beavatkozási kérdés eldöntésében számára és a 
Kongresszus valamennyi tagja részére. 
 
Verőce, 2013. 09. 01. 
 
Tisztelettel: Tejfalussy András  

 

 

 

Mellékeltek:  

Barack Obamát sózási csalással népirtásról tájékoztató nyílt levél 

Nemzeti CBA boltok kálisóval mérgezett élelmiszert árulnak 

Vivegásokat feljelentés Legfőbb Ügyészhez 

Zsidó fajirtási törvények hatályon kívül helyezése 

WHO IS WHO-ban megjelent életrajzom 
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