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Nyilvános közérdekű bejelentés az Orvosi Kamarához, a Gyógyszerész
Kamarához, a Természetgyógyász Szövetséghez, s ezek mindegyik tagjához

  Manapság a magyaroknak minden napra bebeszélik egészségjavítónak a legfeljebb 2 
gramm nátriumot és legalább 4,7 gramm káliumot (akármennyi vízhez), és elhitetik, 
hogy életveszélyesen mérgező az ennél több nátriumot vagy kevesebb káliumot pótlás, 
sőt, a desztillálással tisztított ivóvíz is. Nem tudják, hogy a gyógyító Ringer infúziós 
oldat minden litere 1 liter desztillált vizet, 9 gramm konyhasót, de csak 0,12 gramm 
káliumot juttat be a vérbe, azért, mert a szívnek ez a legjobb? Étkezésnél is ez a jó!
 1950-ben Nobel-díjat kaptak, akik patkányokon és embereken is, hatás mérésekkel 
bebizonyították a túl  kevés konyhasót  (túl  kevés nátriumot) és a túl  sok káliumot 
fogyasztás általános betegítő, életrövidítő és ivartalanító, azaz fajirtó hatását. 
 Ezúton  arra  kérem t.  Címzetteket,  hogy  szíveskedjenek  hivatalból  továbbítani  a 
közérdekű  bejelentést  a  címlistáikon  szereplő  valamennyi  személy  és  intézmény 
részére,  hogy  a  problémát  és  a  megoldást  is  láthassák.  A  testelektrolit-rontási 
(mérgezési) ügy mérési stb. bizonyítékait, de a „stop sós menzareform” életrövidítő 
és ivartalanító hatásai ellen hatásos egyéni védekezést is, lásd a www.tejfalussy.com 
honlapon (Videó, Email-könyv, MEHNAM-intézkedéseink és „korábbi honlap” rovatok). 
  Ha Címzettek elutasítják a közérdekű bejelentést, már itt kérem a rendőrségtől és 
a bíróságtól, hogy állapítsák meg a stop sós menzaprogram bizonyított életrövidítő és 
ivartalanító, fajirtó hatásait, s hogy a címzett szervezetek vezetői és tagjai közül, s 
az ügyben érintett állami vezetők és más hivatalnokok közül a BTK és a PTK szerint ki,  
milyen mértékben kárfelelős a „menzaprogramos” tudatos egészségkárosítás ügyében. 

Budapest, 2016. január 4-én.
  
  Általános terjesztésre is készítette, az ügy vizsgálatával 1991-ben az Országgyűlés 
Szociális- és Egészségügyi Bizottsága, dr. Kovács Pál által megbízott méréstudományi 
szakértő, jogos védelemként (BTK), megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt (PTK) is 
folytatva:  (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, (1-420415-
0215, an.: Bartha Edit),  1036. Lajos u. 115., magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, 
T/F: +36 1 250 6064, T: +36 20 2181408, www.tejfalussy.com, 

Előzetesen  is  közzétéve  a  www.tejfalussy.com és  a  www.tisztaso.hu honlapokon. 
Másolatot kap: ORFK Panasziroda, a Kúria LFB elnöke, és Orbán Viktor miniszterelnök.
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