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Orbán  Viktor  miniszterelnök  segítésére,  a  Coca-Cola-t  reklámozó  tv-s  szereplése
alapján, mint nyilvános közérdekű bejelentéssel kárelhárítás a Ptk. 484-487. § szerint.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Ön  miniszterelnökként  tudatosan  bűnsegédkezik  abban,  hogy  a  literenként  1,5
gramm,  vagyis  életveszélyesen  sok  káliumot  tartalmazó  COCA-COLA gyártását
közpénzből támogatják? Akarja, hogy több gyereket és sportolót mérgezzenek meg?!

Tájékoztatták arról, hogy a kálium hatásait kalibráló élettani mérések szerint, EKG-n
láthatóan romlik a felnőtt ember szívműködése is, ha a kálium gyorsabban jut be a
vérébe 3,6 gramm/24 óra, vagy gyorsabban, mint 2 gramm/óra. Ilyenkor a mérgezési
határ (5 mmol/liter) fölé, veszélyesre nő a vérszérumban a kálium koncentráció és a
veseműködés  is  nagymértékben korlátozódik.  Ezért  is  pl.  a  kálium hiány  veszély
elhárítása címén alkalmazott Kálium- Retard tablettából, amelyből lassan, 8 óra alatt
oldódik  ki  a  0,5  gramm/db  dózisú  kálium,  tilos  8  órán  belül  1-2  db-nál  többet
bevenni. Ugyanezért, a fiziológiás infúziós (Ringer) oldat 4 literében összesen csak
1,2 gramm a kálisó (kb. 0,5 gramm a kálium), a 36 gramm NaCl konyhasó mellett!
Ugyanis ez az élettanilag optimális Víz/Nátrium/Kálium/Klór arány a vérszérumban
és  ennek  megfelelően  infúziónál  és  étkezés  esetében  is.  Nyilvánvaló  népirtásban
bűnsegédkeznek, akik az optimális élettani arányban szükséges káliumot mérgező,
életveszélyes  dózissal  és  antifiziológiás  víz/Na/K  aránnyal  bejuttató  terméket
segítenek reklámozni  és  a  termeléséhez  állami  támogatást  ajánlanak.  No bel-díjas
hatás  kalibráló  mérésekből  1950  óta  ismerik  a  fiziológiásnál  több  káliumot,  de
kevesebb  konyhasót  pótlás  fajirtó  hatását.  Azzal  csatolom  a  fentieket  méréstani
bizonyítékait, hogy a www.aquanet.fw.hu honlapunkon számos további bizonyíték is
található.

Szíveskedjék  a  kálium  túladagolással  és  konyhasópótlás  csökkentéssel  és  a
szennyezett ivóvízzel folytatott zsidó népirtásban nem bűnsegédkezni! 

A  kárelhárítás  az  általam  végelszámolóként  képviselt  Agroanalízis  Tudományos
Társaság gmk v.a. hatáskalibrálás ellenőrző vizsgálatai eredményei felhasználásán is
alapul, ezért a jelen közérdekű kárelhárítás Ptk. 484-487. § szerint járó díját, mint a
korábbiakét is, ezen társaság címére (1036 Budapest, Lajos u. 115.) kérem utaltatni.

Verőce, 2012.07.17.                             
  (Sydo) Tejfalussy András okl. vill. mérnök

méréstani szakértő, Agroanalízis Tudományos Társaság gmk
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.

 (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)
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1. Bizonyíték: Tápanyatáblázatok c. kiadvány
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2. Bizonyíték: Élettani tankönyv a kálium EKG torzító 
hatásáról:
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3. Bizonyíték: Tantétel a 0,4 gramm/óra (40 mmol/óra) 
sebességnél gyorsabb káliumbejuttatás veszedelmes 
mérgező hatásairól:
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4/a. Bizonyíték: az OÉTI által végeztetett klinikai élettani 
hatás kalibráló mérésekből, a vízben feloldott 1-2 gramm, 
egyszerre megivott kálium vérmérgező és vesemérgező  
hatásait dokumentáló diagramok és MTA-s szakértői 
vélemény:
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4/b. Bizonyíték:
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4/c. Bizonyíték:
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4/d. Bizonyíték:
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5. Bizonyíték: A Kálium Retard tablettával egyszerre kb. 4 
gramm káliumot bejuttatás hatból öt személy esetén 
gyomorfájdalmat és egyiküknél gyomorfal-felmaródást is 
okozott, de ezt a hatáskalibráló élettani kísérletről 
összefoglaló jelentést író orvosok sikerként írták le:
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6. Bizonyíték:
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7. Bizonyíték:
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8. Bizonyíték:

A szlovák tudományos akadémiai kutatóintézeti fenti cikk 
olvasható másolatát lásd a „kalimutragyazas-120708” kódú 
csatolt függelékben!
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9. Bizonyíték:

Egy Fidesz rendezvényen, nyilvánosan, dr. Szócska Miklós egészségügyi
államtitkár  kezébe  adtam a  fenti  méréstani  bizonyítékokat,  de  ahelyett,
hogy  az  általa  ígért  személyes  megvitatásukra  sort  kerítettek  volna  az
alábbiakat tették: 1./ Személyenként 4,7 grammra emelték az ételekkel és
italokkal  egy  napon  belül  bármilyen  gyorsan  bejuttatott  kálium
mennyiségére  vonatkozó  állami  ajánlást.  2./  Étkezési  kóser  sóként
(Bonsalt) is elkezdtek kivégzőméreg hatású tiszta kálisót árusítani (a kóser
azt  is  jelenti,  hogy  „egészséges  táplálék”).  3./  Központilag  betiltották,
hogy gyógyszertárakból vásárolni lehessen biztosan kálisómentes étkezési
sót.  4./  Büntetőadóval  büntetik  a  kenyeret  és  egyéb  élelmiszereket  a
fiziológiás  szükségletnél  nem  sokkal  kevesebb  konyhasóval  készítő
élelmiszereket árusítókat. 5./Az ANTSZ az arzénnel túlszennyezett víznél
sokkal veszélyesebbnek hazudja a tiszta desztillált vizet. 

A Talmud szerint a szaporodóképességhez, az egészség megtartásához, a
gyógyuláshoz,  NaCl  konyhasóval  erősen,  fiziológiásan  kell  sózni,
desztillált vizet kell inni,  és az ellenkezőjével a legegyszerűbb fajirtani.
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10. Bizonyíték:

18/22. oldal,  Kód: coca-cola-reklamozo-orbannak-120720

www.tejfalussy.com



11. Bizonyíték: COCA-COLA botrányok a napi sajtóból: 
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12. Bizonyíték:
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13. Bizonyíték:
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14. Bizonyíték:

15. Bizonyíték:  „kalimutragyazas-120708” kódú függelék.
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