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Tisztelt Honlaptulajdonos!

Felteszek Önnek néhány kérdést:  1./Mennyi a kálium az Ön által árusított  búzafűlé Ön(ök) által ajánlott 
dózisaiban?  2./Tudja  Ön,  hogy az  OÉTI  által  a  Pécsi  Orvostudományi  Egyetemmel  végeztetett  klinikai 
kísérletek során a kb. 1 gramm kálium megivásától a tízből tíz előtte egészséges ember mindegyikének - a 
káliummentes víz ivásához képest – felére csökkent le a vizeletkiválasztása, a 2 gramm megivásától pedig 
mérgezőre nőtt a vérszérum kálium tartalma? 3./Tudja Ön azt, hogy „Az intenzív betegellátás elmélete és  
gyakorlata” tudományos könyv szerint, ha a vérbe akárhonnan, akárhogyan 1 órán belül 1 vagy 2 grammnál 
több kálium jut be, akkor az már veszedelmesen „hyperkalaemizál”, kálium túladagolási mérgezést okoz? 
4./Tudja Ön, hogy a mérések szerint, a nem tönköly búzafű levében kb. ötször kevesebb a kálium, mint a 
tönköly búzafű levében? Kérem, hogy szíveskedjék válaszolni a közérdekből feltett fenti kérdésekre!

Budapest, 2014. 11. 13. Tisztelettel: Tejfalussy András okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő
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„Ahogy tavasszal melegebb lesz, a friss füvekben annyira megnőhet a kálium mennyiségi aránya a 
kálciumhoz és a magnéziumhoz képest, hogy ez a teheneknél tetániát (mérgezést)  idézhet elő,  ún.  
„búzamérgezést”.  …        A lovaknál fáradságot és anorexiát okozhat a vérszérum megnövekedett
kálium tartalma.”
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A sikeres  önvédelemhez  szükséges  mérési  dokumentumokat  és  technikai  megoldásokat  is  közzétettem  a  
honlapomon. Sajnos a valódi megoldásokat közzétevő tudományos kutatókat állandóan rágalmazzák, ahogy  
engem is: 
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A MUNKÁSSÁGOMAT RÁGALMAZÓ BLOGER GAZEMBEREK ÉRDEKELTSÉGEI

A  nevük  eltitkolásával  az  interneten  a  munkásságomat  ismétlődően  rágalmazó  gazemberek,  pl.  lásd:  
https://www.youtube.com/watch?v=qo5x7ZFJDKE, igyekeznek a rágalmaikkal elterelni a figyelmet  a kálisóról  
(kálium  túladagolással  mérgezésről),  a  konyhasóhiányos  táplálkozás  és  a  nem  desztillált  ivóvíz  
egészségveszélyeztető hatásairól, ezekről a konkrét hatás-vizsgáló mérések alapján kiderített, a honlapomon, az  
email-könyveimben és  a  velem  mások által  készített,  és  az  általam  más szakértőkkel  készített  interjúkban  
dokumentált, a magyar lakosság elől a korábban és most hatalmon lévők által titkolt tényleges problémákról,  
és az ezekkel szemben lehetséges kárelhárítási módokról, önvédelmi megoldásokról. Teljesen nyilvánvaló, hogy  
személyes  anyagi  és/vagy  politikai  haszonszerzésért  teszik.  Ugyanis:  1./Korábban  mindenhol  mérgező  
hulladékként kezelték a kálisót a tengervízből sót lepárló cégek és a sóbányák. 2./Arthur Koestler „Sötétség  
Délben”  dokumentum  könyve  szerint  világháború  idézhető  elő  kálisóval  műtrágyázással.  3./„Az  intenzív  
betegellátás elmélete és gyakorlata” c. tudományos könyv szerint, a 2 vagy 4 grammnál több kálisó is veszélyes  
(hyperkalaemia  okozó)  méreg,  ha  1  órán  belül  bárhonnan  bejut  a  vérbe.  4./A  Pécsi  Orvostudományi  
Egyetemen végzett  kísérlet  során ennyi  kálisónak az  oldata  mindenkinél  a  normális  felére  csökkentette  a  
vizeletkiválasztást és mérgezőre növelte a vérszérum kálium tartalmát.) 5./Gazdasági, politikai, vallásfelekezeti  
érdekek fűződhetnek ahhoz, hogy azt hazudják a népnek, mit pl. a Wikipédia, vagy nevüket titkoló, engem  
rágalmazó gazemberek, hogy a kálisó egyszerre elfogyasztott több száz grammja sem mérgező. 6./A legolcsóbb  
„ingatlanszerzési  módszer”,  ha  kálisóval,  és  vagy  a  konyhasó  pótlást  és  vagy  a  tiszta  ivóvízhez  jutást  
akadályozással,  mint  vegyi  fegyverekkel  „(ön)irtatják  a  népeket”,  mivel  egyre  több  lesz  a  mérgeztetők  
gazdasági, politikai, vallásfelekezeti stb. érdekeltségi körébe tartozó személyek, cégek, intézmények által olcsón  
vagy ingyen megszerezhető ingatlan. 7./Izraelnek önmagában abból is haszna származik, hogy „talajjavító és  
egészségjavító” anyagként árusíthatja az izraeli Holt-tengeri sólepárlásnál keletkező, egyébként semmire sem  
használható mérgező hulladék kálisót. Nem nehéz kitalálni, hogy kinek áll érdekében, hogy a magyarok ne  
tudjanak  a  fenti  népirtási  bűnözésről,  ami  egyébként  le  van írva,  lásd  Mózes  II.  23/2-33,  Mózes  5/2,  22,  
Talmud, Taanith 10 a. lap és Talmud, Baba kamma 93 b. lap. Ezek nem csak összeesküvési elméletek, hanem  
mai is érvényben tartott konkrét törvényekben szereplő zsidó fajirtási előírások. Az ezeket leplezni akaró aljas  
gazemberek azért  rágalmaznak úton-útfélen,  mert a hatás ellenőrző mérések alapján lelepleztem a népirtó  
csalókat  és  ismertettem  a  honlapomon a  zsidó  fajirtás  ellen  hatásos  önvédelmi  fegyvereket,  s  az  azokhoz  
hozzájutás módját. Például azt, hogy egy felnőtt egészséges ember napi sópótlása csupán kb. 10 Ft költségű a  
mérgező  kálisótól  mentesített  „gyógyszerkönyvi  tisztaságú”  NaCl  konyhasóval,  meg  például  azt,  hogy  az  
általam  kifejlesztett  energia-újrahasznosító  DVÍZBOILER  vízátpárlóval  bármelyik  háztartásban  elő  lehet  
állítani a betegség elhárító, beteggyógyító tiszta desztillált ivóvizet, sokkal olcsóbban, mint amennyiért a hatás-
méréssel  megbízhatóan  senki  által  sem  ellenőrzött  állítólag  „deutériumszegény  gyógyvizet  (Dd-vizet)”,  s  a  
mindenféle „kristályvizeket”, ásványvizeket stb. országszerte árusítják.

Verőce, 2014. 11. 12.

Ez  a  válasz  az  engem  rágalmazó  bloger  és  bűntársai  elleni  nyilvános  rendőrségi  feljelentés  is.  FELELŐS 
KÖZZÉTEVŐJE: nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (személyi száma: 1-420415-0215,  
édesanyja neve: Bartha Edit) feltaláló, aki a kutatásautomatizáló méréstudományi találmányai alapját képező GTS-
Antirandom  hullámkoordinátás  méréseket  tervező,  vezérlő  és  input-output  tolerancia-kapcsolataikat  megjelenítő  
software-bázisára  és  mérő  létesítmény  terveire  és  ezeket  alkalmazó  nagyszámú,  nemzetközileg  sikeresen  
szabadalmaztatott sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési és hatás-optimalizáló  eljárásaira és a zavarszűrési módszereire  
és  ezek  széleskörű  alkalmazási  eredményeire  alapozva,  az  AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG 
Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a. (Hungary 1036 Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi  
Cégbíróság  által  kijelölt  végelszámolójaként,  s  a  Területfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Minisztérium  és  Magyar  
Országgyűlés  korábbi  megbízottjaként,  valamint  TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT és  „Segíts,  hogy  Téged  is  
Segítsenek Mozgalom” alapítóként, s mint magánszemély is, PTK szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt”  
folytat a magyarok jogos védelmeként. Honlapja(i):  www.tejfalussy.com, levélcíme: Hungary 2621 Verőce, Lugosi u.  
71., E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27 380 665, Mobil: +36 20 2181408.
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