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Közérdekű bejelentés Orbán Viktor miniszterelnökhöz: azonnal tiltsd be a mérgező kálisóval sózást!
Népirtással vádolom Dr. Polt Péter legfőbb ügyészt a szennyezett vízzel itató és kóser étkezési
sóként patkányméreg kálisót árusító bűnözők elleni feljelentés ügyészségi elutasításai alapján.
A legfőbb ügyész személyesen főbűnös a bizonyított alábbi népirtási bűncselekmények elkövetői
elleni feljelentéseimet a rendőrök és ügyészek által „nem bűncselekmény” ürügyén elutasításokban:
Aki elhiszi, hogy csak 5 gramm konyhasót, de legalább 4,7 gramm káliumot kell pótolnia naponta,
különösen, ha a sportolás vagy fizikai munka közben elvesztett napi 15-25 gramm konyhasó (lásd
melléklet-1) pótlása helyett inkább „kálisóval sóz”, lerövidíti az életét, azonnal is meghalhat
(szívleállás). A Nemzeti Stop Só Programmal erre felbiztatás kárait a felbiztató köteles
megtéríteni!!
A helyes étkezési víz, konyhasó és kálium pótlás ugyanolyan, mint a Ringer infúziónál, amiben
például napi 3 liter (desztillált) ivóvíz mellett 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm kálium van, és
ennyit optimális pótolni - lehetőleg fokozatosan - az étkezésnél is (lásd melléklet-2 és melléklet-3).
Tudatos népirtás, hogy a hazai kormányok (és a más európai uniós és az amerikai kormányok is?)
„napi max. 5 gramm konyhasó és napi min. 4,7 gramm kálium” pótlására biztatják fel a népeket és
megengedik a kálisó étkezési sóként árusítását. Ezek naponta több nem izraelita vallású embert
gyilkolnak le, mint ahány keresztényt a világon eddig összesen megöltek az ún. „iszlám terroristák”.
Az izraeliták tiszta desztillált vizet (tiszta esővizet) ihatnak és akadályozniuk kell, hogy más is
ihassa a gyógyhatású tiszta desztillált vizet (lásd melléklet 4). Valószínűsítem, hogy az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat maffia ezért hazudja a desztillált víz mérgező hatásának
a hiányos konyhasópótlás miatt vérelektrolit zavart és ezért ajánlja, hogy tiszta desztillált víz helyett
inkább arzénnel túlszennyezettet igyunk (lásd melléklet-5), s ezért íratták rá az ivóvízként árusított
desztillált vízre, hogy csak túlszennyezett vízhez keverve szabad ivóvízként inni (lásd melléklet-6).
Egészséges felnőttnél is torzul az EKG, romlik a szívműködés, ha szájon át, bármilyen gyorsan napi
2,2-3,5 grammnál több kálium jut be a szervezetében (lásd melléklet-7). Másik orvosi tankönyv
szerint az egy órán belül a vérbe akárhonnan, akárhogy bejutó 20-40 mval, azaz 0,8-1,6 grammnál
több kálium is már veszélyesen rontja a szívműködést (lásd melléklet-8). 1950-ben Nobel díjat
kaptak, akik mérésekkel bizonyították a hiányos nátriumpótlás és túladagolt kálium (lásd melléklet9) vese- és szívrongáló, magas vérnyomás okozó, életrövidítő, nemi jelleg torzító fajirtó hatásait.
Ezek tudatában a WHO (lásd melléklet-10), és a Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat,
konyhasó helyett kálisóval sózásra biztatja (lásd melléklet-11) az embereket, gyermekeket is. Ehhez
a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége az interneten kóser tanúsítvánnyal patkányméreg
hatású kálisót enged étkezési sóként árusítani Bonsalt (jósó) hamis elnevezéssel (lásd melléklet-12).
Budapest, 2016. december 28.
Jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás (Ptk.) keretében közzéteszi:
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc hatásmérés
tudományi szakértő okl. mérnök feltaláló, volt országgyűlési
megbízott oknyomozó, (1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
Magyarország 2621. Verőce, Lugosi u. 71.

www.tejfalussy.com
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4. melléklet:
Mózes V. könyve 7. „A bálványimádókkal* barátkozni s őket kímélni nem kell” törvényekből:
1. Mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyre te bemeendő vagy, hogy bírjad azt; és
sok népet kiűz te előled: a Khitteust, a Girgazeust, az Emoreust, a Kananeust, a Perizeust, a
Khivveust, a Jezubeust : hétféle népet, náladnál nagyobbakat és erősebbeket;
2. És adja őket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered őket: mindenestől veszítsd ki őket;
ne köss velük szövetséget, és ne könyörülj rajtok.
22. És lassan-lassan kiűzi az Úr, a te Istened e népeket előled. Nem lehet őket hirtelen
kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened!

6/15.
* A Talmud szerint úgy kell elbánni a „Jézus után tévelygőkkel”, ahogy a bálványimádókkal!

1./ Baba kamma. Első kapu. A polgári perek, 93 b. lap: „Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig
azért, mert az 83 betegségnek van kitéve. De mindezt elűzi egy sóskenyér és rá egy korsó víz. (Ugyanez áll a
Baba m. 107. alatt is.)”
2./ Taanith. A böjtnap. 10 a. lap: „… Izrael országa esővizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. Izrael
országa iszik először és azután az egész világ, hasonlókép egy olyan emberhez, aki sajtot készít s az
élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent meg ott hagyja.”
Tehát a zsidók előlünk titkolt gyógyszere: A kellően sok tiszta NaCl só és a tiszta desztillált víz.
Zsidó fajirtási módszer a sómentes étkezésre „csipetnyi konyhasó”-san, és/vagy a mérgező kálisóval
mérgezővé tett ételekre rábeszélés, s a desztillált ivóvíz mérgezőségét hangoztatás is, amit a hazai
miniszterek hamis rendeleteire alapozó Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
utasítására számos orvos, gyógyszerész, természetgyógyász, s az általuk uralt médiumok folytatnak.
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A csak zsidó rákbetegek sikeres gyógyítására (!)
használt SALSOL infúziós oldatban CSAK
DESZTILLÁLT VÍZ ÉS CSAK KONYHASÓ
VAN!
A többi ásványi anyag egyéb úton pótolható. Ezek
hiánya nem okoz elektrolit zavart. Csak a
konyhasó hiánya okoz elektrolit zavart konyhasó
hiányos (bármilyen) vízből túl sokat ivás esetén. A
konyhasópótlást korlátozó ÁNTSZ-esek okozzák
az életveszélyes elektrolit zavart!
Az Európai Unió literenként max. 10
mikrogrammnyi arzént tűr meg az ivóvízben, és
kötelezte a Magyar Kormányt ennek betartására,
amit ez a (miniszteri) válaszhoz mellékelt,
egyébként is félrevezetően fogalmazott ÁNTSZes szakvélemény láthatóan teljesen semmibe vett!
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Nyilván ”elszórakozhatták” az arzénmentesítésre rendelkezésre álló 110 milliárd forintot, mivel
a mai napig sincs megoldva az arzénmentesítés!
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Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei
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NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG
NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”)
SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA
A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában,
„A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki
írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek
alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreghormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás
emellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban
zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)
EZEK A NEMZETKÖZI
TUDOMÁNYOS
PUBLIKÁCIÓK
EGYBEHANGZÓAN
BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT
EMBEREK
ÉS
PATKÁNYOK
MELLÉKVESEKÉREG
HORMONTERMELÉSÉVEL
KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI
EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS
VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS
MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLITHÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)
Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például
konkrétan a következők:
1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)
2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás
alakul ki. (167)
3./ A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)
4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart,
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
5./ Idővel nátrium-hiány jön létre (168)
6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
8./ Romlik a keringés. (168)
9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)
11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)
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12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)
13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)
14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
A káliumtúladagolás és vagy hiányos nátriumpótlás legvalószínűbb betegségtünetei
15./ Magas vérnyomás. (169)
16./ Szívelváltozások. (169)
17./ Veseelváltozások. (169)
18./ Izomgyengeség. (169)
19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)
20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő
vesedaganatok jönnek létre. (169)
A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza
(„pszeudohermafroditizmus”):
21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését,
klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)
22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)
23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)
24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakállnövekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)
25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlőmegnagyobbodást okoz. (170)
26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)
Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a
két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum
szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő
étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a
magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja,
de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívműködés! (A könyvről
általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni,
ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni,
ill. lásd: a www.aquanet.fw.hu honlapon.)
Verőce, 2008. június 30.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
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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.
BONSALT natrium mentes só 0,85 gr
700 Ft/db

www.bonsalt.hu
Néhány gramm kálium beadásával szokták kivégezni (USA) az elítélteket, vagy azokat, akiket a
kórházi orvos vagy ápoló el akarnak távolítani az élők sorából, mint pl. a „Fekete Angyal” néven
elhíresült hazai sorozatgyilkos ápolónő, vagy az alábbi cikk szerinti sorozatgyilkos poznańi ápoló:

Utóirat:A betegek észrevétlen gyilkolásával foglalkozó ápoló és
az orvos azért merhet a kálisóval sorozat gyilkolni, mert tudja,
hogy a halott véréből nem mutatható ki a szív leállító többlet
kálium amit bead. A halott véréből azért nem mutatható ki, mert
élő személynél az összes kálium kb. 98%-a a sejteken belül van,
és ez a sok kálium, miután a halál következtében beszabadul a
sejtközi testfolyadékokba, a halott vérében elfedi a hozzá képest
sokkal kevesebb többletkáliumot, amivel a megölni akart ember
szívét leállították. A kálisó emiatt is „ideális vegyi fegyver” az
áldozatok halála utáni méréssel bizonyíthatatlan gyilkoláshoz.
A túladagolt kálium véletlenszerűnek feltüntethető, más okokra
ráfogható folyamatos elbutításra (lásd a mai magyar diákokat),
izomgyengítésre és nemzőképtelenség vesztést okozásra is (lásd
melléklet-9), de azonnali ölésre is használható vegyi fegyver.
Szó sincs arról, hogy mindez „tudományos vita tárgya” lehetne!
Budapest, 2016. december 28.

/Tejfalussy András /
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