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NYILVÁNOS KÁRELHÁRÍTÁS (Ptk. 484-487. § szerint)  Kód: potash-maffiat-feljelentes-130506

AKADÉMIKUS BŰNÖZŐK VILÁGHÁBORÚKAT IDÉZNEK ELŐ KÁLIUMOS SÓKKAL 

A nemzetközi szabadalmaim szerinti, a talajba bejuttatott nitrogén, foszfor, kálium, víz stb. együttes hatását
kalibrálni képes, Antirandom mérési software-es méréseink egyértelműen bizonyítják, hogy a káliumot is
tartalmazó, pl. káliumklorid, káliumnitrát műtrágyákból kiszabaduló, vízben könnyen oldódó kálium-ionok
akkor  is  kipusztítják  a  növényeket  aszálykor,  ha  a  kálisóval  nem mérgezett  talajban  lévő  szomszédos
növények túlélik ugyanazt az aszályhatást. Lásd pl. az alábbi mérőtérben:

Éhínséghez vezethet a helytelen nitrogén/kálium műtrágya hatóanyag arány alkalmazás, ill. a káliumsókkal
műtrágyázás,  különösen,  ha  a  KCl  kálisóhoz  NaCl  konyhasót  is  kevernek.  Hazánkban például  a  hamis
elnevezésű  „40%-os  kálisó”  műtrágyát  úgy engedélyezték,  hogy 60% kálisó  +  26% konyhasó  lehessen
benne. A talajt sózás nagyságrendileg fokozza a túl magas környezeti hőmérséklet + vízhiány (aszály) miatti
terméskiesést, ökológiai és gazdasági kárt. A Bibliában is szerepel, hogy élelmiszernövény pusztító vegyi
biológiai fegyver a „talajsózás”! Amióta lelepleztük a károkozást (a  Potash cég és ügynökei ) bebeszélik,
hogy „előnyös a műtrágya konyhasó tartalma,  csökkenti a növények és azokat fogyasztó állatok és emberek
nátrium hiányát”. Utóbbit az NaCl sót a fiziológiás szükségletnél sokkal kisebb mértékben pótlására minket
(általuk?) rábeszélés okozza! 

1986-ban Észak Koreában kb. 2 volt az N/K hatóanyag arány. Eközben Dél Koreában kb. 14 ! Véleményem
szerint világháborút is okozhat az emiatti észak-koreai terméskiesés!  Arthur Koestler: Sötétség Délben című,
1938-40-ben írt tényfeltáró könyve szerint, vezetői utasításra azért végeztek ki 40 tudóst a Szovjetúnióban,
mert e tudósok kártékonynak minősítették a kálisóval műtrágyázást. Koestler azt is írja, hogy amennyiben
igazuk van a kivégzett  tudósoknak,  akkor  valószínűleg ki fog törni  a következő világháború a kálisóval
műtrágyázás  következtében.  És  kitört!!!  A nitrát  műtrágya  helyett/mellé  adagolt  kálisó  műtrágya  vegyi
fegyver  hatásáról  tudhatnak  Kína  és  az  iszlám  országok,  mert  a  nitrogénhez  képest  mindegyiküknél
elhanyagolható mértékű a kálium hatóanyagú műtrágya használata. Ezúton is felhívom a hibás műtrágya
használati  arányok  tényleges  hatására  Hazánk  és  az  érintett  országok  vezetőinek  a  figyelmét  a  hatás-
méréseink  alapján.  Arra,  hogy  a  világháborúk  szervezésében  érdekeltté  tett  korrupt  akadémikusok
elhallgathatják az igazat. A világháborús, fajirtási ezen bűncselekményeik részletes dokumentációját lásd:
www.tejfalussy.com. 

Budapesten, 2013. 05. 06.    Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) 
okl. mérnök, méréstani szakértő (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)

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




A hazai talajok 1-6%-os kötött káliumtartalmából évezredekig is pótlódhatna a növények által felvett 
vízoldott kálium, csalást folytatnak, akik a kálium kifogyás elleni védekezés ürügyével vásároltatják!
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NYILVÁNOS KÁRELHÁRÍTÁS (Ptk.484-487.§ szerint) 

AKADÉMIKUS BŰNÖZŐK VILÁGHÁBORÚKAT IDÉZNEK ELŐ KÁLIUMOS SÓKKAL

A nemzetközi  szabadalmaim  szerinti,  a  talajba  jutó  nitrogén,  foszfor,  kálium,  víz  stb.
együttes hatását kalibrálni képes, Antirandom mérési software-es méréseink egyértelműen
bizonyítják,  hogy  a  káliumot  is  tartalmazó,  pl.  káliumklorid,  káliumnitrát  műtrágyákból
kiszabaduló,  vízben  könnyen  oldódó  kálium-ionok  akkor  is  kipusztítják  a  növényeket
aszálykor,  ha  a  kálisóval  nem  mérgezett  talajban  lévő  szomszédos  növények  túlélik
ugyanazt az aszályhatást. Lásd www.tejfalussy.com, ill. melléklet!

Budapest, 2013. 05. 06. Tejfalussy András

4 melléklet — Az összes melléklet letöltése   Összes kép megtekintése  Az összes kép megosztása   

palesztinokrolesmagyarokrol-s.jpg
260 KB   Megtekintés   Megosztás   Letöltés  

obama-howard-odum-hu100711.jpg
237 KB   Megtekintés   Megosztás   Letöltés  

obananak-na-k-cl-h2o-130414.doc
14 KB   Megtekintés   Letöltés  

potash-maffiat-feljelentes-130506.pdf
197 KB   Megtekintés   Letöltés   

feladó:
 András Béla Ferenc Sydo 
Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
másolatot

kap:
 János Drábik <drabikjanos@gmail.com>

titkos
másolat:

. . . .

dátum: 2013. május 6. 22:46

tárgy:
 AKADÉMIKUS BŰNÖZŐK VILÁGHÁBORÚKAT IDÉZNEK ELŐ KÁLIUMOS 
SÓKKAL

küldő: gmail.com

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=f21bdea870&view=att&th=13e7b9835188da0c&attid=0.4&disp=safe&realattid=f_hge4ag5d3&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=f21bdea870&view=att&th=13e7b9835188da0c&attid=0.4&disp=inline&realattid=f_hge4ag5d3&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=f21bdea870&view=att&th=13e7b9835188da0c&attid=0.3&disp=safe&realattid=f_hge49q2q2&zw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.3&thid=13e7b9835188da0c&mt=application/msword&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3Df21bdea870%26view%3Datt%26th%3D13e7b9835188da0c%26attid%3D0.3%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_hge49q2q2%26zw&sig=AHIEtbTe-DgxdWf1ebrM_BrNIj_zk-758w
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=f21bdea870&view=att&th=13e7b9835188da0c&attid=0.2&disp=safe&realattid=f_hge493d21&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=f21bdea870&view=att&th=13e7b9835188da0c&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_hge493d21&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=f21bdea870&view=att&th=13e7b9835188da0c&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hge48f4e0&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=f21bdea870&view=att&th=13e7b9835188da0c&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hge48f4e0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=f21bdea870&view=att&th=13e7b9835188da0c&disp=imgs
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=f21bdea870&view=att&th=13e7b9835188da0c&disp=zip
http://www.tejfalussy.com/






Code: obananak-na-k-cl-h2o-130414

Tisztelt Barack Obama US Elnök Úr!

Szeretnék  Önnek  segíteni  az  USA-ban  is  egészségügyi  diszkriminációt  előidéző  népirtó  hatású
NaCl-KCl csere káraira személyesen ezúton is felhívva az Ön tisztelt figyelmét. Önök (USA) NaCl
helyett KCl-dal "sózzák” az élelmiszereket. 

A napi  15-25  grammos  NaCl  pótlás  helyett  5  grammost,  a  napi  0,5  grammos  kálium  pótlási
szükséglet helyett 4,7 grammot erőltetnek rá a nemkóser étkezésű népre. Az NaCl pótlás csökkentés
is és kálium dózis növelés is életrövidítő, meddőség okozó, gyógyulásgátló, az alábbi természeti
ténnyel  bizonyítható  a  helyes  Na/K  (fiziológiás)  arány:  nem  csak  a  vérszérumban  30  az
NaCl/KCl=Na/K arány, de a magzatvízben is, és ennyi a fiziológiás infúziós (Ringer) oldatokban is.
A tengervízben 27. Ha tehát az USA-ban 5 gramm lett a 24 órás NaCl dózis és 4,7 gramm lett a 24
órás  kálium  dózis  (átlagosan,  felnőttek  esetében),  akkor  emiatt  elszaporodnak  majd  rák-,  stb
betegségek és az Ön egészségügyi  reformja katasztrófához vezet!  Ha a  népirtás (fajirtás?) nem
szándékos, akkor célszerű, ha büntetőpereket indít a gyilkos sózási reformerek bűnszervezete ellen.
A 3 liter Ringer oldattal egy nap alatt 27 gramm NaCl-t, de csak 0,9 gramm KCl-t juttatnak be.
Ugyanilyen  víz:Na:K:Cl  arány  az  optimális  étkezés  esetében  is.  A wwww.aquanet1.net76.net
website  egyéb  konkrét,  pl.  hatáskalibrálási  mérési  stb.  bizonyítékokat  is  dokumentál,  ezért
személyes figyelmébe ajánlom. 

Jó lenne,  ha  válaszolna,  mert  többször  is  írtam erről  Önnek,  de  érdemi  választ  még soha  sem
kaptam. Csak annak tudok segíteni,  aki odafigyel  a mondottakra és nem hisz a természet ezen
bizonyítékait semmibevevő kutatók, pl. Lewish Dahl  és társai hamis hatás kalibrálásainak. Minden
sejt rosszul kezd működni, ha a vérszérumban eltorzul a víz, Na, K, Cl fiziológiás aránya és/vagy. A
mennyiségük!

Verőce, 2013. 04. 14.

Tejfalussy András okl.  vill.  mérnök, nemzetközi méréstani szabadalmak szerzője.  (Azonosítóim:
személyi szám: 1-420415-0215, Édesanyám neve: Bartha Edit, lakcím: H-2621 Verőce, Lugosi u.
71.) 



NYILVÁNOS KÁRELHÁRÍTÁS (Ptk. 484-487. § szerint)  Kód: potash-maffiat-feljelentes-130506

AKADÉMIKUS BŰNÖZŐK VILÁGHÁBORÚKAT IDÉZNEK ELŐ KÁLIUMOS SÓKKAL 

A nemzetközi  szabadalmaim szerinti,  a  talajba  jutó  nitrogén,  foszfor,  kálium,  víz  stb.  együttes  hatását
kalibrálni képes, Antirandom mérési software-es méréseink egyértelműen bizonyítják, hogy a káliumot is
tartalmazó, pl. káliumklorid, káliumnitrát műtrágyákból kiszabaduló, vízben könnyen oldódó kálium-ionok
akkor  is  kipusztítják  a  növényeket  aszálykor,  ha  a  kálisóval  nem mérgezett  talajban  lévő  szomszédos
növények túlélik ugyanazt az aszályhatást. Lásd pl. az alábbi mérőtérben:

Éhínséghez vezethet a helytelen nitrogén/kálium műtrágya hatóanyag arány alkalmazás, ill. a káliumsókkal
műtrágyázás,  különösen,  ha  a  KCl  kálisóhoz  NaCl  konyhasót  is  kevernek.  Hazánkban például  a  hamis
elnevezésű  „40%-os  kálisó”  műtrágyát  úgy engedélyezték,  hogy 60% kálisó  +  26% konyhasó  lehessen
benne. A talajt sózás nagyságrendileg fokozza a túl magas környezeti hőmérséklet + vízhiány (aszály) miatti
terméskiesést, ökológiai és gazdasági kárt. A Bibliában is szerepel, hogy élelmiszernövény pusztító vegyi
biológiai fegyver a „talajsózás”! Amióta lelepleztük a károkozást ( a Potash cég és ügynökei ) bebeszélik,
hogy „előnyös a műtrágya konyhasó tartalma,  csökkenti a növények és azokat fogyasztó állatok és emberek
nátrium hiányát”. Utóbbit az NaCl sót a fiziológiás szükségletnél sokkal kisebb mértékben pótlására minket
(általuk?) rábeszélés okozza! 

1986-ban  Észak  Koreában  kb.  2  volt  az  N/K  hatóanyag  arány.  Eközben  Dél  Koreában  kb.  14  !
Véleményem szerint világháborút is okozhat az emiatti  észak-koreai terméskiesés!  Arthur Koestler:
Sötétség Délben című, 1938-40-ben írt tényfeltáró könyve szerint, vezetői utasításra azért végeztek ki 40
tudóst a Szovjetúnióban, mert e tudósok kártékonynak minősítették a kálisóval műtrágyázást. Koestler azt is
írja,  hogy amennyiben igazuk van a  kivégzett  tudósoknak,  akkor  valószínűleg ki  fog törni  a  következő
világháború a  kálisóval  műtrágyázás  következtében.  És  kitört!!!  A nitrát  műtrágya  helyett/mellé  adagolt
kálisó műtrágya vegyi fegyver hatásáról tudhatnak Kína és az iszlám országok, mert a nitrogénhez képest
mindegyiküknél elhanyagolható mértékű a kálium hatóanyagú műtrágya használata. Ezúton is felhívom a
hibás műtrágya használati arányok tényleges hatására Hazánk és az érintett országok vezetőinek a figyelmét
a  méréseink  alapján.  Arra,  hogy  a  világháborúk  szervezésében  érdekeltté  tett  korrupt  akadémikusok
elhallgathatják az igazat. A világháborús, fajirtási ezen bűncselekményeik részletes dokumentációját lásd:
www.tejfalussy.com. 

Budapesten, 2013. 05. 06.    Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) 
okl. mérnök, méréstani szakértő (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)

http://www.tejfalussy.com/


 Iratjel: legfobbugyesz-140506ppa-email2

Zsidó népirtás folytató hazai/nemzetközi bűnszervezet 
ellen, Orbán Viktor magyarországi 
miniszterelnökhöz és valamennyi európai uniós 
képviselőhöz is címezve, nemzetközi internetes 
nyilvános terjesztésre, Dr. Polt Péter magyarországi 
legfőbb ügyészt vádemelésre felszólító közérdekű 
bejelentés és feljelentés
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Tejfalussy András okl. vill. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS
TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás nélküli
ügyvitel keretében közérdekű feljelentéseivel,  bejelentéseivel,  javaslataival  kárelhárító méréstani szakértő
feltaláló (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com  , +36 202181408,     www.tejfalussy.com  )
MEHNAM-info / Jogjavítás / Antiszemétizmus / Vitarovat                          Iratjel: legfobbugyesz-140506ppa

Zsidó népirtás folytató hazai/nemzetközi bűnszervezet ellen, Orbán Viktor magyarországi miniszterelnökhöz
és valamennyi európai uniós képviselőhöz is címezve, nemzetközi internetes nyilvános terjesztésre, 

Dr. Polt Péter magyarországi legfőbb ügyészt vádemelésre felszólító közérdekű bejelentés és feljelentés

Ismételten felkérem Önt a fiziológiás sózást károsnak hazudók és a tiszta desztillált vizet mérgezőnek
hazudók vád alá helyezésére. Arra az esetre pedig, ha ezt megint elmulasztja, itt és most nyilvánosan
megvádolom Önt azzal, hogy tudatosan bűnpártolja azokat, akik a vegyi fegyver hatású kálisóval és
konyhasóhiányos táplálékokkal és tiszta ivóvízhez jutás akadályozással emberiség ellenes (izraelita,
lásd: 2 Mózes 23./20-33, 5 Mózes 7./2, 22, és Talmud, Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap
szerinti) bűncselekményeket szerveztek, ill. folytat(tat)nak a hazai nem kóser étkezésű zsidók irtására
is.  Ma már a hazai  orvosok,  gyógyszerészek,  természetgyógyászok többsége is  egészségkárosítónak
hiszi/hazudja a korábbi víz,  NaCl és kálium pótlás élettanilag optimális (fiziológiás) dózisarányait.
Egyszerűen semmibe veszik az élő ember testnedvei víz, nátrium, kálium és klór arányai szerinti víz és
sópótlás tényleges élettani optimumát. A Ringer fiziológiás sóoldat infúzióként felnőttek és gyermekek
esetén is alkalmazott, és étkezésnél is optimális víz/NaCl=110, Na/K=30 dózisarányú pótlási arányait. A
(nem kóser étkezésű) népek irtásához - az ENSZ Egészségügyi Világszervezet, a WHO állásfoglalására
hivatkozással – az USA-ban, majd az Európai Unióban és így Magyarországon is - bevezették, hogy
mérgező kálisóra cseréltetik le a pékáruk és az egyéb ételek készítéséhez alkalmazott NaCl konyhasót,
és kálisóval  műtrágyázással  is  megtöbbszörözik az élelmiszernövények káliumtartalmát.  Tudatosan
csalnak, amikor azt hazudják, hogy optimális élettanilag az Na/K=0,43 dózisarány. Tudják, hogy nincs
olyan állat, ember amelyik sokáig túléli, miután 1950-ben Nobel díjjal jutalmazták a kutatókat, akik a
konkrét hatásméréseikkel kimutatták a nátriumpótlás csökkentés és káliumbevitel növelés, ember- és
állatbetegítő, életrövidítő, ivartalanító hatását. Lásd a csatolt Email könyv 94. mérési dokumentumait!

A hazai  népirtást  azzal  készítették  elő  és  fedezik  ma  is  a  hazai  Országos  Élelmezés  és  Táplálkozás
Tudományi Intézet (OÉTI) vezetői, hogy ellenkezőjére hamisították a (Redi-Só) kálisóval „sózás” vese- és
vérmérgező hatását. 4 gramm kálisó felére csökkentette a veseműködést és mérgezőre növelte a vérszérum
káliumtartalmát  (10  ember  mindegyikénél!)  Ezután  napi  6-10  grammját  ajánlották  a  gyógyszertárak
gyógytápszerként. De nézzük a Kálium-Retard tablettát. A konkrét hazai klinikai ellenőrző kísérleteik során
ilyen  tablettákkal  1-4  gramm/8 óra dózisban  bejuttatott  káliumtól  10-80% gyakorisággal  keletkezett
gyomor- és bélfal felmaródás. Mindezeket három miniszter is szembehazudta (8253. sz. válasz, 1992. dec.
8.), miután  Dr. Kovács Pál MSZP és  dr. Pap János Fidesz, az én és szakértőtársaim közreműködésével
kérték a  káliumtúladagolás káros  hatásai  parlamenti  bizottsági  vizsgálatát  és  a kálisóval  műtrágyázás  és
-konyhasó helyettesítés betiltását.  Azóta a hazai kormányok - újabban „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só
programként”  -  igyekeznek  gátolni  a  tiszta  NaCl  konyhasóval  élettanilag  optimális  mértékű  étkezési
sópótlást. Tudják, hogy napi 2 liter Ringer oldat 2 liter desztillált vízzel 18 gramm konyhasót, s csak 0,26
gramm  káliumot  pótol,  de  ők  a  napi  5  gramm  NaCl-nak  megfelelő  2  grammra  csökkentették  a
nátriumdózist.  és  napi  4,7  grammra  növelték  a  káliumdózist.  Mindenki  beláthatja,  hogy  a
testelektrolitnak,  ami  vízből,  nátrium-,  kálium-  és  klorid  ionokból  áll,  egy  alkotóelemét  sem  lehet
veszélytelenül pótolni  ennyire megváltoztatott  dózissal.  Sem a vizet,  sem a konyhasót,  se a káliumot.  A
káliumtúladagolás azonnali mérgezést okoz, szívleállításra használják szívműtéteknél és kivégzéseknél. Pl. a
„Fekete Angyalnak” becézett hazai ápolónő, de egy poznani ápoló is kálium túladagolással sorozat gyilkolt.
Valamennyi bizonyíték ismert az Ön ügyészsége előtt.  Közzé is van téve a  www.tejfalussy.com és azon
belül  működő  www.aquanet.fw.hu honlapokon.  Akadémikusi,  egyetemi  professzori  szakértők  csalásaira
alapozva az  Ön által  felügyelt  ügyészek sorozatban hazudják „nem bűncselekménynek”  a fiziológiásan
sózás és desztillált víz ivás akadályozással a nem kóser étkezésűek ellen folytatott népirtást. Azért lehetséges
ez a nyilvánvaló népirtás, mert a (zsidó titkosszolgálatos?) szervezőit bűnöző orvos akadémikusok, rendőrök,
ügyészek és bírák is fedezik. A csatolt előző közvádirat iratjele: viz-na-k-cl-arany-140428.

Verőce, 2014. 05. 06.                                                                                                             Tejfalussy András  
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A VÁD: ZSIDÓ VEGYI FEGYVER A KONYHASÓPÓTLÁSRA ÁRUSÍTOTT BIOKÓSER KÁLISÓ

Ma,  a  Kossuth  Rádióban,  Kránitz  Balázs  interjúalanya  a  konyhasópótlás  csökkentését  szorgalmazta.
Miközben a kardiológusok rábeszélik a magyarokat a konyhasó ízét pótló szívrontó méreg kálisóra*.
Miről  van szó?  Az élő egészséges emberek testnedveiben, pl. a vérszérumban és a magzatvízben 110 a víz
és a konyhasó (NaCl) természetes aránya, az egészséges, természetes nátrium és a kálium arány pedig 30.
(Víz/NaCl=110, Na/K=30). Élőknél a kálium 98% a sejteken belül van, s 2% van a testnedvekben. Viszont a
nátriumnak a  98%-a van a testnedvekben és csak  2%-a van sejteken belül.  Ezeket az anyagokat csak a
testnedvekből veszíti a szervezet. Nyilvánvaló, hogy az egészséges élő ember testnedveiben lévő élettanilag
optimális  arányuk  szerinti  dózisokkal  célszerű  pótolni  a  vizet,  nátriumot,  káliumot,  klórt.  Ebből  az  is
következik, hogy csak a víz, nátrium, kálium és klór Víz/NaCl=110, és az Na/K=30 dózisarányokkal pótlása
lehet ténylegesen optimális élettanilag. Infúzióval és étkezéssel bejuttatás esetén is. Ezért az infúzióval a
víz/NaCl=110, Na/K=30 dózis arányokkal juttatják be a vérbe a desztillált vizet, a nátriumot, káliumot és a
klórt (lásd a csecsemőknél és felnőtteknél alkalmazott Ringer fiziológiás infúziós oldat dózisait). Pl. Napi 3
liter Ringer infúzióval 3 liter desztillált vizet, 27 gramm konyhasót és 0,4 gramm káliumot juttatnak
be. Nyilvánvaló, hogy mi az előre tervezett várható hatása a kormány Stop Só programjának. Annak, hogy a
magyarok étkezéssel napi 5 gramm konyhasót és 4,7 gramm káliumot (Na/K=0,43) pótoljanak, annak, hogy
csalással előírták az élettanilag optimális korábbi étkezési nátrium és kálium dózisok életveszélyes,
több  ezer  %-os  megváltoztatását.  Korábban  azt  szajkózta  az  ÁNTSZ,  a  egészségügyi  miniszterek,
államtitkárok,  a  hazudozó tudományos akadémiai  vezetők,  a  gyógyszergyárak,  orvosok,  gyógyszerészek,
természetgyógyászok és az általuk eluralt közmédia, hogy Na/K=1 dózisaránnyal kell pótolni a nátriumot és
a káliumot. Kb. ennyi a halottak testnedveiben a nátrium és kálium arány, miután a testnedvekbe beszabadul
az  elpusztult  sejtek  káliumtartalma.  A csecsemőtápszer  HUMÁNA nátrium/kálium aránya  ma  már  0,3!
Tudatos a népirtás. Kiszámítható a várható eredménye. Ugyanis 1950-ben Nobel-díjjal jutalmazták azokat a
mellékvesekéreg kutatókat, akik állatokkal (patkányokkal) és emberekkel hosszabb ideig több és kevesebb
nátriumot és káliumot is etettek és mérték ezek hatását.  Patkányoknál és az embereknél is egyértelműen
bebizonyították a konyhasódózis csökkentés és káliumdózis növelés hatásai méréséből, hogy (a Ringer-oldat
dózisai szerinti optimálishoz képest) hiányos konyhasópótlástól csökken a vér víztartama, ami besűríti a vért,
s emiatt a keringés fenntartásához a korábbinál magasabb vérnyomás jön létre, és a szívet még nem leállító
káliumtúladagolás is életrövidítő betegségeket idéz elő és szaporodásgátló és érzelemmentesítő méreghatása
is van. Ezek a konkrét hatásvizsgáló élettani mérések előre jelezték, mi lesz a következménye a rendszeresen
hiányos konyhasó pótlásnak és vagy a rendszeresen túladagolt káliumnak. Kimutatták, hogy lerövidítik az
életet, bárgyúsítanak és ivartalanítanak is. A még egészséges ember szervezete igyekszik ellensúlyozni a víz,
a konyhasó és a kálium élettanilag nem optimális arányban pótlását, de ez a védekezési mechanizmus csak
vészhelyzetekre való. Egyébként a gyors káliumtúladagolás szívleállító hatását szívműtéteknél és kivégzésre
is használják. Pl. a „Fekete Angyal” is ezzel gyilkolt. Sokadszor hívom fel a hazai és külföldi jogi szervek
figyelmét, hogy a konyhasó helyett kálisóval sózató hazai és külföldi kormányok tömeggyilkosok! Mint
vegyi fegyverekkel, a nátrium és kálium étkezési arányát csalással megváltoztatva és az ivóvizet elfertőzve,
elszennyezve tudatosan irtják a népeket. Újabban pl. az interneten „bio-kóser Bonsalt” elnevezéssel tiszta
kálisót  árusítanak.  Valószínűsíti,  hogy a  sózáselrontásos  (és  ivóvízszennyezéses)  szemita  népirtást a
talmudista zsidók koordinálják, nálunk pl. a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a MAZSIHISZ.
Zsidók számára csak a zsidó vallás szabályai szerint egészséges élelmiszer engedélyezhető „kóserként”. (A
kenyér- és vízrontásos népirtás kötelezően elő van írva a szemiták Talmud és Mózes törvénykönyveiben, pl.
lásd: Talmud, Baba kamma 93 b. lap, és Talmud, Taanith 10 a. lap és 2 Mózes 23./20-33. és 5 Mózes 7./ 2,
22.) Tehát a nem szemitáknak szánják a kálisó Bonsalt-ot. *Megjegyzés: az Óbudai Szent Margit kórház
Kardiológiai Osztálya várótermében is ajánlják a konyhasóval kevert szívrontó kálisóval „sópótlást” a
konyhasó fiziológiás (15-25 gramm/nap) dózisaival! Fentiek élettani méréstani és bűnügyi bizonyítékait lásd
(ezen működik a www.aquanet.fw.hu és a többi honlap is) a www.tejfalussy.com honlapon, ahol a szemita
csalások konkrét bizonyítékait bemutató 94. Email könyvem iránymutató a Nemzeti Kocsma-i vitákhoz is. 
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/94.emailkonyv-nemzetikocsmaprogram-
140430.pdf. Verőce, 2014. 04. 28.  Tejfalussy András 
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