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A sportolónak napi 15-25 gramm konyhasó- és azzal arányos vízmennyiség pótlására van szüksége.
A MENZAREFORM „Nemzeti sócsökkentési program” viszont mindenkinek legfeljebb 5 gramm
konyhasó pótlást ír elő, legalább 4,7 gramm kálium pótlással naponta, akármilyen ütemezéssel. Az
orvosi tankönyvek szerint, ezeknek az anyagoknak és a víznek a Ringer infúziós oldat szerinti víz,
konyhasó és kálium dózis arányban a vérbe juttatása optimális a szív számára. Ez pl. 3 liter vízzel
27 gramm konyhasó és 0,36 gramm kálium. Étkezéssel is ennyit optimális bejuttatni. Egy izzadó
sportoló vérében kevés a lesz víz és a konyhasó, az izzadással káliumvesztés elhanyagolható. Ha 1
grammnál több kálium jut be a vérbe egy órán belül, az már veszélyezteti a szívműködést. A vérből
hiányzó konyhasó fokozza a kálium mérgező hatását. Például 1 liter Coca-Cola 1,5 gramm káliumot
tartalmaz és alig van benne konyhasó. A sokat izzadt sportoló szíve a hirtelen megivott több liter
Coca-Cola-tól vagy hasonló kálium- és konyhasó tartalmú italoktól is leállhat. A gyorsan túladagolt
káliumot kivégzéseknél és a szívműtéteknél is szívleállításra használják. Orbán Viktor is kell tudja,
hogy szívműködés rontó antidoppingolás a menzareformjuk. Azért nem lép fel ellene, mert az egész
magyar népet életrövidíteni és nemzésképteleníteni akarják a túladagolt káliummal és a hiányosan
pótolt konyhasóval? Az izraeli Haarec lap nem alaptalanul tette közzé, hogy „csak keleti férfi lesz
nemzőképes 2050 után”! A káliumműtrágyázással és kálisóval (pl. Bonsalt) „sózással” mérgezőre
növelt káliumtartalmú, konyhasóhiányos élelmiszer (és az infúziókban lévő tiszta desztillált vizet
ivás mérgezőnek bebeszélés) az eltitkolt tényleges oka. 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik méréssel
is bizonyították. A nemzetközi szabadalmaim szerinti Antirandom mérés közvetlenül is megjeleníti
a túladagolt kálium sejtmérgező hatását. Lásd www.tejfalussy.com, GTS-Anirandom rovat és Videó
8., 10., és 61., valamint Email könyv 1., 58. és 101. Most már csak az a kérdés, hogy kinek, minek
építik a stadionokat, ha antidoppingolják a magyar sportolókat és nemsokára nem lesz nemzőképes
magyar!

Budapest, 2018. július 9.

Tejfalussy András
Jelenleg megbízás nélküli kárelhárítást folytató korábbi országgyűlési méréstudományi szakértő

A www.tejfalussy.com honlap MEHNAM rovatában közzétett, előzményt képező dokumentumok:
    A TERMÉSZET TUDÁSA! Előadás-sorozat Tejfalussy András előadása: Tiszta VÍZ és tiszta SÓ,
Nátrium és kálium? (NAV, 2012. február 21.) Kód: TA-eloadas-meghivo-120221),
 SPORTOLÓINKAT  KÁLISÓ  MÉRGEZI  („ANTIDOPINGSZER”)?  Iratjel:  sportolo-
izomgyengito-kaliso,
   Jakab István Viva Natura televíziója is felbiztat a mérgező kálium túladagolásra. Iratjel: Jakab-
Istvan-Viva-Natura-televizioja-is-felbiztat-a-mergezo-kalium-tuladagolasra-151231,
  „Öntsünk  tiszta  sót  a  pohárba”?  Csak  tiszta  konyhasóval  sózzunk!  (hozzászólás).  Kód:
jakabvideo180708, 
   Nyilvános  megállapítási  per  a  cionszelektivitással  alapjogsértő  Magyar  Állam alperes  ellen.
Iratjel: cionszelektiv-per-131010,
    EGÉSZSÉGVÉDELMI FELHÍVÁS (add tovább!) Kód: mehnam-info-egeszseg-130319, 
   Semmelweis  Egyetem:  Hazánk  nagyköveteivé  válnak  a  nálunk  képzett  orvostanhallgatók  /
Magyar Idők. Kód: Semmelweisforogasirjaban180708.

http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejfalussy.com/
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(TA-eloadas-meghivo-120221)
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SPORTOLÓINKAT KÁLISÓ MÉRGEZI („ANTIDOPPINGSZER”)?

Miért van, hogy a nátrium-kloriddal való sózás csökkentésére, és a korábbinál sokkal
több káliumot fogyasztásra beszélnek rá minket? Van amikor mindkettőre. Mindezt
azután, hogy Kendall, Reichstein és Hench élettani hatásokat kalibráló mérésekkel
bebizonyították, állatoknál és embereknél is, hogy a szükségesnél kevesebb nátriumot
és/vagy a szükségesnél több káliumot bejuttató étkezés egészségkárosító, és ennek
alapján 1950-ben Nobel díjban részesültek a mellékvesekéreg-hormonok, szerkezetük
és  biológia  hatásuk  felfedezéséért.  Méréseik  bebizonyították,  ha  az  állatok  vagy
emberek huzamosan, a szükségesnél sokkal kevesebb konyhasót és/vagy sokkal több
káliumot esznek, tönkremennek a sejtjeik, a szerveik, magas vérnyomásuk keletkezik,
mert  nátrium  hiánynál  besűrűsödik  vér,  s  emiatt  a  keringés  csak  vérnyomás
növeléssel tartható fenn. Lásd a Dr. Csaba György által szerkesztett „TECHNIKA A
BIOLÓGIÁBAN  /  A  biológia  aktuális  problémái  /  Dr.  Szabó  Dezső:  A
mellékvesekéreg biológiája” c. kiadványt, ahol 62 kapcsolódó további publikációra is
hivatkoznak (Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1976., 133-177. oldal).

A nátriumpótlás és a káliumpótlás korábban bevált, optimálisnak tartott mennyisége
és  aránya  a  jelenlegi  ellenkezője.  A sportolók  által  sportoláskor  elvesztett  NaCl
konyhasót is KCl kálisóval pótoltatják a Stop Só, Nemzeti Sócsökkentési Program
keretében. Azzal érvelnek, hogy nemzetközi statisztikáik vannak arra, hogy konyhasó
pótlást csökkentéssel „megelőzhető az időskori magas vérnyomás”, s azzal, hogy a
konyhasó helyett kálisóval sózás csökkenti a vérnyomást. Az ételeinkben egyre több
a kálium (K), s egyre kevesebb a nátrium (Na). Reformtáplálkozásnak nevezték el a
korábbinál kevesebb konyhasót, de sokkal több káliumot tartalmazó élelmiszereket
fogyasztást. Sok orvos és természetgyógyász is lebeszél a tiszta NaCl konyhasóval
sózásról. Rábeszélnek, hogy konyhasó helyett KCl kálisóval sózzuk az ételeinket. A
zöldségekben,  gyümölcsökben,  a  legtöbb szárazföldi  élelmiszer  növényben sokkal
több a kálium, mint nátrium, s a nátriumot csak NaCl-dal, konyhasóval lehet pótolni.

Az emberi testfolyadékokban, vérszérumban is optimális a nátrium : kálium =
30 : 1 = 30 arány. A vérszérum és a magzatvíz is ilyen arányban juttatja be az
anyaméhben fejlődő magzatba ezeket  az anyagokat.  Ezért  ugyanilyen a víz  :
nátrium  :  kálium  :  klór  arány  a  Ringer  fiziológiás  infúziós  oldatokban,
amelyeket csecsemőknél és felnőtteknél is több száz éve sikeresen alkalmaznak
vérpótlásra  és  a  testfolyadékok  víz  :  nátrium  :  kálium  egyensúlyát
helyreállításra,  fenntartásra. Egy  korszerű  Ringer  oldat  (Fersenius  Kabi
Deutschland GmbH, D-61346 Bad Hamburg v. d. h. Németország) elektrolit tartalma:
Na=147,2 mmol/liter,  K=4 mmol/liter,  Ca=2,25 mmol/liter,  Cl=155,7 mmol/liter,
pH= 5,5-7. Egy 0,5 literes PE palackban,  0,15 gramm KCl káliumklorid, 4,3 gramm
NaCl  nátrium-klorid  és  0,165  gramm  CaCl22H2O  kálcium-klorid-dihidrát  van
feloldva injekcióhoz való nagytisztaságú desztillált vízben. 
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Ebből is egyértelmű, hogy a vérszérum optimális nátrium szintje 147,2 mmol/liter, az
optimális káliumszintje pedig 4 mmol/liter. Ez azt jelenti, hogy az egy napon belüli
elfogyasztott 1 liter víz mellé 9 gramm konyhasót és 0,15 gramm káliumot optimális
pótolni, ezt igényi a szervezet. 4 liter víz bejuttatásánál, a víz- és sók egyensúlyához,
az  ételekkel  36  gramm konyhasót  és  0,6 gramm káliumot  optimális  bejuttatni.  A
„Subcommittee  on  the  Tenth  Edition  of  the  RDAs  /  Food  of  Nutrion  Board  /
Commission  on  Life  Sciences  National  Research  Council  által  közzétett
Recommended Dietary Allovances 10th” kiadvány szerint, egy egészséges felnőttnek
csak napi 0,2-0,4 gramm kálium pótlásra van szüksége, az izzadással káliumvesztése
elhanyagolható mértékű, lásd 256. oldal. A kálium túlzott mennyisége mellett, a vérbe
túl gyorsan bejutása is veszélyes. Tehát a sportolókra és „izzadós fizikai munkát”
végzőkre nem csak a 24 óra alatt lassan bejuttatott 2,2-3,5 grammnál több kálium
veszélyes. Az egy órán belül bejuttatott 20-40 mval (=0,8-1,6 gramm)  kálium is kb.
ugyanannyira mérgező lehet (lásd „Az intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata”,
192.  oldal).  Az  Országos  Élelmezési  és  Táplálkozás  Tudományi  Intézet  (OÉTI)
irattárában országgyűlési szakértőként megtalált, OÉTI 4111/84. iktatószámú kálium
hatás-kalibráló klinikai mérési dokumentáció szerint, az előtte egészséges tíz felnőtt
mindegyikének  50%-osra  csökkent  a  vizeletkiválasztása,  a  veseműködése,  miután
éhgyomorra megitta a 2, ill. 4 gramm kálisót (0,88 gramm, ill. 1,76 gramm káliumot)
tartalmazó  vizet.  A  4  gramm  kálisót  ivás  miatti  túl  gyors  káliumbevitel  pedig
mindegyiküknél meghaladta a vese kálium eltávolítási képességét, s fél órán belül 5
mmol/liter, vagyis a kálium túladagolási mérgezési, hyperkalaemia küszöbérték fölé
növelte, s kb. 1 órán át ott tartotta a vérszérum káliumszintjét. Mi az oka, hogy napi
átlagban legalább 15-25 gramm NaCl  konyhasó,  és  hozzá  átlagosan legalább 3-5
gramm kálium pótlását javasolja felnőtt sportolóknak (és fizikai munkát végzőknek)
a Dr. Lindner Károly és Dr. Bíró György (OÉTI) által szerkesztett „Tápanyagtáblázat,
Táplálkozástan  és  tápanyag-összetétel”  című  orvostani  kiadvány?  (Medicina
Könyvkiadó Budapest, 12. átdolgozott, bővített kiadás 2. utánnyomás,  122. oldali,
43. sz. táblázat.) Szerintük izzadással 8 gramm nátrium, azaz 18 gramm konyhasó is
elveszíthető  naponta  (48.  oldal).  Emiatt  javasolják  sportoláskor  és  fizikai  munka
végzéskor a legalább 15-25 gramm konyhasó pótolását.  Eddig helyes.  De teljesen
hamis a napi 3,5 gramm kálium dózist optimálisnak feltüntetés, mert a konyhasó és
kálisó, vagyis a nátrium és kálium élettanilag optimális pótlási aránya nem 15 : 3,5 =
4,2  és nem is 25 : 3,5 = 7,5, hanem 30! Hasonló arány jellemzi az élő tengereket is. A
Csendes Óceán vizében 10500 : 390 = 27 a nátrium : kálium arány. A holt-tengerek
vize azért „holt”, mert gyilkolóra változott bennük a víz és a sók aránya. Az izraeli
Holt-tenger besűrűsödött vizében pl. 40100 : 7650 = 5,27 a nátrium : kálium arány.
Ezek alapvető természeti bizonyítékok, amiket nem lehet „statisztikákkal” cáfolni!
Ennek ellenére jelenleg a „Stop Só Nemzeti Sócsökkentési Program” a felnőttek, a
sportolók és mindenki más részére napi átlagban 6 gramm konyhasó és 4,7 gramm
kálium,  azaz  kb.  10  gramm kálisó  elfogyasztását  ajánlja,  s  hogy  NaCl  konyhasó
helyett KCl-dal, kálisóval „sózzák” az élelmiszereket. A Dr. Magyar Imre egyetemi
tanár (SOTE I. Belgyógyászati Klinika) és Dr. Petrányi Gyula egyetemi tanár (SOTE
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II. Belgyógyászati Klinika) által szerkesztett egyetemi tankönyv is  (A belgyógyászat
alapvonalai 2. kötet, Medicina Könyvkiadó – Budapest, 1986, 11. átdolgozott kiadás,
1096-1097. oldal) arra figyelmeztet, hogy egy addig egészséges felnőtt, aki szájon át
24  óra  alatt  5-8  grammnál  több  káliumkloridot  (KCl-ot,  kálisót),  s  azzal  2,2-3,6
grammnál több káliumot juttat  be a szervezetébe,  EKG-n is  látható szívműködési
zavarokra,  vagyis  „antidoppingoló” hatásokra  számíthat.  Fel  kell  hívnom  a
figyelmet arra, hogy ebben a könyvben életveszélyesen hamis a 11.10 jelű táblázat,
ahol 5 helyett 7 mmol/liter-ben jelölik meg a káliummérgezés, hyperkalaemia alsó
küszöbszintjét.  Valójában  5  mmol/liter  a  káliummérgezés  alsó  küszöbértéke.  A 7
mmol/liter vagy annál is magasabb káliumszintnél diasztolés szívleállás veszélyével
kell  számolni a Dr. Varga Péter,  Dr. Btage Zsuzsanna, Dr. Giacinto Miklós és Dr.
Széll  Kálmán  kollektíva  által  szerkesztett  „Az  intenzív  betegellátás  elmélete  és
gyakorlata”, a témában legjobb tankönyv szerint (Medicina Könyvkiadó – Budapest,
1977., 192. oldal).  Ugyanitt szerepel, hogy a vérszérumba egy órán belül bejutó 20-
40 mval (=0,8-1.6 gramm) kálium is hyperkalaemizál. vagyis a napi, kb. 0,5 gramm
optimális  kálium adagot  sem szabad túl  gyorsan bejuttatni.  Az éhgyomorra  ivott,
gyorsan felszívódó, vagyis sok káliumot hirtelen bejuttató italok mindegyike, pl. a
búzafűlé,  a  zöldséglevek,  a  szójaitalok,  vagy  a  Coca-Cola  nagy  mennyiségben
gyorsan elfogyasztása azonnali szívleállást okozhat. Különösen akkor, ha hiányos az
NaCl pótlás és/vagy a vízpótlás. Például 1 liter Coca-Cola 1,5 gramm káliumot, de
mindössze  0,56  gramm  nátriumot  tartalmaz,  lásd  Tápanyagtáblázat,  224.  oldal.
Vagyis a „reformétkezéshez” ajánlott  kálisó nem „természetes teljesítményfokozó”
hanem alattomos méreg. A kóser BONSALT (jósó) is az, amit „biosóként” ajánlanak
az interneten árusítói. Betegítő, életrövidítő, ivartalanító is a csecsemőtápszerek 1/3
nátrium : kálium aránya, és a felnőtt étkezéshez ajánlott „keverék sók” 1/1 nátrium :
kálium aránya is. A kálisót is tartalmazó valamennyi étkezési só életveszélyes méreg! 
A  www.aquanet.fw.hu,  a  www.aquanet-apla.atw.hu és  www.aquanet1.net76.net
honlapjaink és internetes HUN TV-n tartott előadásaim is bemutatnak bizonyítékokat.

Melléklet: MIÉRT ÁLL LE A SPORTOLÓ SZÍVE

Budapest, 2012. december 4.  

Tejfalussy András okl. mérnök méréstani szakértő s.k.
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT (elnök)

VERŐCE, LÉTVÉDŐ POLGÁRI KÖR, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
www.aquanet1.net76.net, email: tudományos.rendorseg.pjt@gmail.com

Tel./fax: +36/27/380665, +36/1/2506064, mobil: +36202181408)ű

MEHNAM INFORMÁCIÓKÉNT TERJESZTHETŐ, közérdekű kárelhárításként,  a
Ptk. 484-487. § alapján! 

http://www.aquanet1.net76.net/
http://www.aquanet1.net76.net/
http://www.aquanet-apla.at.hu/
http://www.aquanet.fw.hu/
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Kód: Jakab-Istvan-Viva-Natura-televizioja-is-felbiztat-a-mergezo-kalium-tuladagolasra-151231

Jakab István Viva Natura televíziója is felbiztat a mérgező kálium túladagolásra

A VivaNatura videója a KÁLIUMTÚLADAGOLÁSSAL NÉPIRTÁS FEDEZÉSÉRE SZOLGÁL: Miközben a nevem
említése  nélkül,  de  engem becsmérelnek,  a  videóval  bebeszélik  a  hamis  1:16-hoz dózisaránnyal  nátrium :  kálium
pótlást. Szendi Gábor és Jakab István is tudja, pl. tőlem is, hogy a testnedvekben 30 a természetes nátrium:kálium arány.
Azt is kell tudják, hogy a vérbe közvetlenül bejuttatott gyógyító Ringer infúziós oldatban is ennyi!  Tudniuk kell, hogy a
Ringer infúziós oldat  1 liter desztillált  vízben feloldva 9 gramm konyhasót, de csak 0,12 gramm kálium juttat  be!
Vagyis a napi 3 liter vízzel 27 grammi konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot! Azért ennyit, mert a szív számára így
optimális. Mint parlamenti szakértő én vizsgáltam a hivatalos ellenőrző méréseket. A hazai klinikai kísérletek során már
1  gramm kálium szájon  át,  fél  liter  vízzel  bejuttatása  is,  10-ből  10  ember  mindegyikénél,  a  korábbinak  a  felére
csökkentette a vizelet kiválasztást! Vagyis mérgezte a vesét. A kétszer ennyi pedig az 5 mmol/liter mérgezési küszöbnél
magasabbra  növelte  a  vérszérum  káliumtartalmat.  Vagyis  rontotta  a  szívműködést  is!  Amikor  pedig  8  óra  alatt
felszívódó 4 gramm káliumot juttattak be felnőtt emberekbe szájon át, egy a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végzett
kísérlet  során,  ún.  "Kálium R  tablettával",  6-ból  5  embernek  fájdult  meg  tőle  a  gyomra!  Egyiküknél  gyomorfali
bevérzést (akkut gyomorfali erroziót) okozott. Szendi Gábor és Jakab István emellett azt is régóta kell tudja, hogy 1950-
ben  Nobel-díjat  kaptak  biológus  kutatók,  akik  hatásmérésekkel,  patkányoknál  és  embereknél  is,  bebizonyították  a
kálium túladagolás ivartalanító és életrövidítő, vagyis fajirtó hatását! És persze azt is kell tudják, hogy 1 banánban is
több a kálium, mint amennyi  egy felnőtt 1 napi igénye! Az általam hivatkozott biológiai hatás mérési bizonyítékok is
közzé  vannak  téve  a  HIHETŐMAGAZIN  www.tejfalussy.com honlapon.  Mivel  Jakabék  tudják,  hogy  nem  a
káliumhiány a valódi veszély, hanem a káliumtúladagolás, a videójukkal tudatosan vezetik félre a lényeget illetően a
magyar  embereket.  Ezúton  nyilvánosan  is  visszautasítom  az  ellenem  és  a  nekem  segítő  szakértőtársaim  ellen
hangoztatott rágalmaikat. A hatásmérési bizonyítékok alapján, népirtás tudatos bűnpártolásának minősítem a magyar
embereket félrevezető videójukat! Követelem, hogy a Médiafelügyelet haladéktalanul tiltsa le őket az internetről, ill. a
YouTube-ról!

http://www.tejfalussy.com/
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Azonosító-2: Jakab-Istvan-Viva-Natura-televizioja-is-felbiztat-a-mergezo-kalium-tuladagolasra-151231-171022.doc
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„Öntsünk tiszta sót a pohárba”? Csak tiszta konyhasóval sózzunk!  

Nem az étkezési só, hanem a tisztított nátrium-klorid konyhasó mellé evett
ételek és ivott italok kell bevigyék a többi tápelemet! Közveszélyt okozó
szélhámosság a  "valamennyi  sót"  együtt  tartalmazó „természetes  sókat”
ajánlás.  "Tengervíz összetételű" kristályos só nincs.  Azért  nincs,  mert  a
tengervíz bepárlása során egymásra rétegeződnek a különféle sók (a kálisó
az  egyik  ”fedősó”.)  A beszélgetők  szerint  a  tengervízben  is  „szerves
kötésben vannak a sók”? Egyébként: ha a tengervízben lévő só arányokat
akarja  valaki  bejuttatni  magába,  tengervízzel  „sózzon! Valójában az 1/3
tengervíz + 2/3 desztillált víz felelne meg a vérben lévő elektrolitnak. A
Ringer infúziós oldat is ilyen dózisaránnyal juttatja be a vizet, konyhasót,
és a káliumot és a klórt. A kálisóval műtrágyázás és ételsózás a tényleges
oka, hogy izraeli lap (HAAREC) azt jósolja, hogy 2050-re már csak keleti
férfi lesz szaporodóképes. A kálium túladagolás miatt teljesen elveszti a
mérgezett negyedik nemzedék a nemzőképességét! 
Egy  kántortanuló  zsidó  ismerősöm mutatta,  hogy  ők  minden  kanál  sót
bevizsgálnak  egy  ultraibolya  fényű  lámpával,  nehogy  kálisó  is  legyen
benne!  Tudják,  hogy  minden  kanál  sóban  más  lehet,  ha  nincs  teljesen
megtisztítva!  Vagyis  népirtás  a  nem  tisztított,  tehát  akármennyi  kálisót
tartalmazó sókat „étkezési sóként” ajánlani! Egyik nem tisztított kristályos
étkezési  sóban  sincsenek  tengervíz  szerinti  természetes  sóarányok!
Újabban  a  lehető  legjobb  étkezési  sóként  árusítják  a  BONSALT-ot,
konyhasó  mentes  kálisót.  Vagyis  a  patkánymérget!  Izrael  állami  kóser
tanúsítvánnyal  is!  Tehát:  csak  a  jól  tisztított,  fehér,  nátrium-klorid
kristályos  konyhasó  a  biztosan  veszélytelen  ”só”.  Egyáltalán  nem
mindegy,  hogy  miből  mennyi  van  egy  „étkezési  sóban”!  Csak  az
biztonságos, ha egészen tiszta a konyhasó (lásd: www.tisztaso.hu)! 
Ezekről,  és  a  túladagolt  kálium  sejtmérgező  hatását  közvetlenül  is
megjelenítő  Antirandom  biológiai  hatás  méréseinkről  lásd:
www.tejfalussy.com  GTS-Antirandom  rovat,  ill.  videó  8.,  10.,  és  61.,
Email könyv 1., 58. és 101., és MEHNAM rovat. 
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https://www.youtube.com/watch?v=mhkcutl6wv4

Kód: jakabvideo180708

https://www.youtube.com/watch?v=mhkcutl6wv4
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MEHNAM-info / Jogjavítás                                                              Iratjel: cionszelektiv-per-131010

4 példány, iktatás után egyet kérek visszaküldeni!
T. Fővárosi Törvényszék                                          
1055 Budapest, Markó u. 27.

Tárgy: Nyilvános megállapítási per a cionszelektivitással alapjogsértő Magyar Állam alperes ellen. 

Felperes:  Tejfalussy  András  (személyi  szám:  1-420415-0215,  cím:  2621 Verőce,  Lugosi  u.  71,
elektronikus levélcím:  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  Tel.:  +36 20 2181408) okl. vill.
mérnök, méréstani szakértő közérdekű kárelhárító, az Agroanalízis gmk v.a. (cím: 1036 Bp. Lajos u.
115. II. 18.) Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által kijelölt végelszámoló (Cgt.01-10/022069/15.).

Alperes: Magyar Állam (képviselete: Pénzügyminiszter, 1054 Budapest V. József nádor tér 2-4.)   
 
Felperes  kéri  a  t.  Bíróságot,  hogy a személyes  jogvédelemből  és  közérdekű kárelhárításként  is
benyújtott jelen megállapítási kereset (Pp.123. §)  alapján szíveskedjenek  megállapítani, hogy a
Magyar Állam alperes alapjogot sért azzal, adjon számot róla, hogy miért, hogy az Alaptörvénye
sem helyezte hatályon kívül a Tóra és a Talmud zsidó törvények és a Cionkáté szabályai közül a
cionszelektíveket, amelyek  előírják  a  zsidóknak,  a  hazai  zsidóknak  és  az  ide  betelepedő
izraelieknek  is,  hogy  igyekezzenek  kirabolni,  megalázni,  legyilkolni,  megélhetési  lehetőségtől
(földtől, munkalehetőségtől stb.) megfosztani a nem zsidókat.

A t. Bíróság vizsgáltassa át saját szakértőivel a Tórát és Talmudot és ítélettel állapítsa meg, melyek
azokban a zsidókat hazánkban is kötelező, felbujtó ma is hatályban lévő tórai, talmudi (és cionkáté-
s) zsidó törvények, szabályok, amelyek a nem zsidók hátrányára cionszelektívek, és intézkedjenek
azok hatályon kívül helyezésére és arra is, hogy az azokat a Magyar Állam nevében alkalmazók, pl.
a kenyerünket (a pékárukat) a konyhasó helyett kálisóval sózató dr. Szócska Miklós államtitkár és
bűnsegédei, bűnpártolói legyenek tömeggyilkosnak nyilvánítva.  

Állapítsa meg a t. Bíróság, hogy Magyar Állam alperes alapjogot sért a cionszelektív törvényeknek
is alávetett Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége MAZSIHISZ-t működni engedésével. 

Bizonyítás: 

Például a Talmud szerint mindig, mindenhol arra kell törekedni a vallásos zsidóknak a más államok
törvényeit megkerülve is, hogy csakis ők ihassanak tiszta (átpárolt) vizet, a nem zsidók ne igyanak
(Talmud, Taanith 10 a. lap), és arra is, hogy csak a zsidók ehessenek egészséges kenyeret (2 Mózes
23/20-33), nem zsidók ne kapjanak belőle, s hogy a zsidók az általuk megszerezni akart új és újabb
területeknek ilyen cionszelektív étkezési diszkriminációkkal, vagyis biológiai és vegyi fegyverekkel
jussanak birtokába. A Tóra előírja – a Talmud szerint bálványimádóként kezelendő keresztényekkel
szemben is - hogy fokozatosan, a zsidó szaporulat arányában, könyörületlenül kell irtani őket, nem
szabad  szövetséget  kötni  velük  (5  Mózes  7/2,  22.).  A Cionkáté  szerint  zsidó  cég  csak  zsidót
foglalkoztasson. Az idetelepedő izraeli cégek csak zsidóknak fognak munkalehetőséget biztosítani?!
Szócskáék „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Programja” előírja, hogy az étkezési nátrium/kálium
dózisarány 2/4,7=0,43 legyen,  ami azt  jelenti,  hogy ételeink 2 gramm nátriumot  és  4,7 gramm
káliumot pótoljanak napi  átlagban.  Az élettanilag optimális  nátrium/kálium dózisarány 30/1=30.
Ahogyan  a  fiziológiás  infúziós  Ringer-oldatnál  is  ez  a  dózisarány  optimális.  Csecsemőknél,
gyerekeknél  és  felnőtteknél  is,  mert  ez  felel  meg  a  testnevek,  a  vérszérum,  magzatvíz
nátrium/kálium=30/1=30 természetes arányának. Szócskáéknak ezen dózisarány meghamisítása

mailto:Tudmanyos.renorseg.pjt@gmail.com
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azért is tudatos népirtás, mert még 1950-ben Nobel-díjat kaptak azok a mellékvesekéreg kutatók,
akiknek az  állat-és  emberkísérletei  hatáskalibráló  mérései  egyértelműen  igazolták  a  csökkentett
nátrium tartalmú és túl sok káliumot tartalmazó ételek, italok életrövidítő és ivartalanító hatását. A
Talmud nem véletlenül írja elő, hogy a zsidók desztillált ivóvízzel és sózott kenyérrel gyógyítsák
magukat  (Talmud,  Baba  kamma  93  b.  lap.)!  Ezek  a  bizonyított  tények.  A  bizonyítékokat
közzétettem a www.tejfalussy.com honlapomon. Ha a t. Bíróság (esetleg ugyancsak cionszelektív)
szakértői a fentiekhez képest mást állítanának, akkor kérem az állításaikat a honlapomon közzétett
szakértői  véleményekkel  szembesíteni.  Tudatos  cionszelektívitás  az  is,  hogy  az  alperes  Állami
Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi  Szolgálata  ÁNTSZ azt  terjeszti,  hogy  „a  tiszta  desztillált  víz
ivóvízként  mérgezőbb a vezetékes  víznél,  sőt  az  arzénnel  túlszennyezett  víznél  is  mérgezőbb”.
Aljasul átnevezték „vízmérgezésnek” az NaCl konyhasótól mentes desztillált víz esetén keletkező
NaCl konyhasó relatív hiány miatti vérelektrolit zavart. Ez csak napi 15 liternél több NaCl mentes
folyadékot, pl. desztillált vizet ivástól jelentkezhet. De ettől is csak akkor, ha közben ételekkel sem
pótolták  az  NaCl  konyhasót  és  vagy  túl  sok  káliumot  esznek-isznak.  Csalás  „vízmérgezésnek”
nevezniük a konyhasó pótlás csökkentő, és kálium túladagoltató „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só
programjuk” okozta nátriumhiányt és káliummérgezést!  

Gyorsított ítélkezést kérek, mert a Központi Statisztikai Hivatal bevallása szerint naponta száznál
is többel csökken a magyar lakosság létszáma. A vegyi fegyver kálisóval talajsózástól fokozottan
pusztulnak aszálykor a növények, egyre több magyar rövidebb életű, meddő, pszeudohermafrodita,
amitől sok homoszexuális is lesz. Az is Alapjog sértő, hogy „liberalizáltan” özönlenek be az izraeli
cégek, felvásárolják a termőföldet és egyéb ingatlanokat, s cégtulajdonosok végleg átírathatják a
cégingatlanokat az ideszült gyerekeikre. A Cionkáté előírja, hogy zsidó cég zsidó munkavállalót
foglalkoztasson s ez hazánkban sincs hatályon kívül. E  szabály hatályban léte is csökkenti a hazai
nem zsidók munkalehetőségeit = életben maradási lehetőségeit. Büntetőjogi vonatkozása is van a
Magyar Állam állam alperes által megengedett fenti alapjog sértéseknek. Ezért a Be. 55. és 212. §-
ok alapján előbb büntetőeljárásban kérem tisztázni az alperes vonatkozásában a cionszelektivitással
okozott  egészségi  és  rezsinövekedési  kárért  személyesen  felelős  alkalmazottai  kilétét,  hollétét.
Amíg  a  Bíróság  tisztázza,  kénytelen  vagyok  megjelölni  Orbán Viktor  miniszterelnököt,  mint  a
cionszelektivitást  államilag  nem szankcionálása  miatt  a  magyarokat  ért  károk,  az  életrövidülés,
ivartalanodás, ingatlanvesztés, munkalehetőség csökkenés, bankhitel törleszteni nem tudás, rezsit
fizetni sem tudás folyamatos fokozódásáért alapjogilag és büntetőjogilag is főfelelős állami vezetőt.

Írásban  kívánom intézni  a  pert.  Minden  irat  időben  megküldését  kérem.  Kérem a  tárgyalások
távollétem esetén is megtartását. Méltányosságból költségmentességet kérek. A megbízás nélküli
kárelhárítási ügyviteli költségeim alperessel megtéríttetését pedig a Ptk. 484-487. § alapján kérem,
az általam végelszámolóként képviselt Agroanalízis gmk címére (1036 Bp. Lajos u. 115.), mivel a
szabadalmaimon alapuló mezőgazdasági hatáskalibráló méréseket ott végeztettem a kárelhárításhoz.

Kérem, hogy a  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com email címemre is küldjék ki az iratokat,
mert  a  postai  kézbesítés  teljesen  megbízhatatlan,  amióta  nem  írják  át  a  tértivényen  lévő
ügyiratszámot a borítékokra, s emiatt ismeretlen tartalmat ismertként igazoltat a (cionszelektív?)
postás. Sőt, újabban a postai értesítőkről is eltűnt a borítékban keresendő ügyiratszám megjelölésére
szolgáló korábbi rovat. Tehát üres borítékot is átvetethet a postás, leigazoltatva a borítékból hiányzó
irat átadását. A Magyar Állam részéről ezért felelős miniszter ellen itt is büntető feljelentést teszek!

Verőce, 2013. 10. 10.

Tejfalussy András
felperes (gmk végelszámoló)

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
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2./2    Kód: SemmelweisforogasIrjaban180708 

SEMMELWEIS FOROG A SÍRJÁBAN!

A MENZAREFORM KÖVETKEZTÉBEN EGYRE TÖBB AZ ELTORZULT IVARSZERVŰ ÚJSZÜLÖTT 

Közérdekű nyilvános kérdés a Semmelweis orvosi egyetem valamennyi tanárához és hallgatójához,
miután az izraeli HAAREC lap szerint "2050 után nem lesz nemzőképes nem keleti férfi", és korábban
Kellermayer Miklós professzor azt hirdette, hogy tízszer több káliumot és tízszer kevesebb konyhasót
kell enni.
Ez a konkrét kérdés: Ha, minden 1 liter Ringer infúziós oldatban, ami - állítólag - a legjobb a szívnek,
99% a desztillált víz, 9 gramm a nátrium-klorid konyhasó és 0,12 gramm a kálium, akkor miért hirdeti az
ÁNTSZ és sok  orvos  is,  hogy mérgező a szájon át  bejuttatott  desztillált  víz  és  mérgező a napi  5
grammnál  több nátrium-klorid  konyhasó,  s  hogy naponta,  akármilyen ütemezéssel,  akár  egyszerre,
éhgyomorra is, legalább 4,7 gramm káliumot szükséges a szájon át a vérbe juttatni?
Ugyanis 1950-ben Nobel díjat is kapott  három mellékvesekéreg kutató, akik a nátrium-kálium dózis
variációs patkány- és ember kísérleteikkel  bebizonyították, hogy az étkezéssel  túladagolt  kálium és
vagy  a  hiányos  konyhasó  pótlás  megszüntetik  a  stressz  elleni  védekezőképességet,  magas
vérnyomást  okoz  a  konyhasóhiány  vérbesűrítő  hatása,  gyengül,  tönkremegy  a  nemi  jelleg,  az
anyaméhben eltorzulnak a genitális sejteket, szöveteket, szervek, vagyis a következő nemzedékeket
nemzőképtelenebb teszi.
Várom a Semmelweis egyetem tisztelt professzorai és hallgatói ezzel kapcsolatos bizonyítékait, hogy
azokat is közzétegyük  a Haarec közleményt és a túladagolt kálium sejtmérgező hatását közvetlenül
megjelenítő Antirandom méréseinket is bemutató www.tejfalussy.com honlapon (1. és 101. email könyv,
8., 10 és 61. Videó). 

Kérés Kövér László úr országgyűlési elnökhöz: Kérem, hogy az Országgyűlés fizesse ki az 1992-
es megbízása alapján megbízás nélküli kárelhárításként (lásd Ptk.) folytatott közérdekű munkánkat! 





Budapest, 2018. 07. 07.  Tejfalussy András  
feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
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Lezsak Sandor <sandor.lezsak@parlament.hu>;
viktor lezsak <lezsak68@gmail.com>;
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drabikjanos <drabikjanos@gmail.com>;
"Hymato Kft." <info@hymato.hu>
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dátum:2018. július 9. 11:56

tárgy:

Kérés Kövér László úr országgyűlési elnökhöz: Kérem, hogy az Országgyűlés fizesse ki az 1992-es 
megbízása alapján megbízás nélküli kárelhárításként (lásd Ptk.) folytatott közérdekű munkánkat! 
Mellékelem a "MIÉRT ÁLL LE A SPORTOLÓ SZÍVE, "Parlamenthez180709" iratjelű szakvéleményem. 
Ezen szakértői díjam összegének 70%-át a leleplező munkánkat segítők, pl. a Magyarok Világszövetsége 
és a Máltai Szeretetszolgálat, valamint a nekem segítő, még élő szakértők, és a segítés után gyanús 
körülmények között meghaltak családjainak a támogatására kívánom fordítani.

küldő:gmail.com














