: Tisztelt Facebook Használó! „Segíts, hogy Téged is segítsenek'” alapon érdeklődünk, hogy segít-e eljuttatni a
magyar lakossághoz a magyarokat irtást akadályozó alábbi tájékoztatást a „menzaprogramnak” nevezett terrorizmus
elleni védekezéshez. Egy személy vagy szervezet 4 módon jellemezni magát. Ezekkel: 1./Miket mond, 2./Miket nem
mond, bár tudja, 3./Miket tesz, 4./Miket nem hajlandó megtenni. SMS-ben a +36-20 2181408 telefonomra vagy a
tejfalussy.andras@gmail.com e-mail címemre „Igen”, vagy „nem” választ kérek. (Jelen kéréssel megkeresettek listáját
folyamatosan közzéteszem a www.tejfalussy.com honlap „Vita” rovatában” és a MEHNAM-470 és -518. rovataiban, ahol
egyébként az adott ügy alapvető kálium- és nátrium hatásmérési bizonyítékai, jogi stb. dokumentumai is megtalálhatók.)
Kértem a hazai „Állampolgári Jogok Biztosát”, aki az ENSZ-t képviseli, hogy lépjen fel az ENSZ-nél a magyarok
tervszerű irtására használt, a WHO által ajánlott kálisóval konyhasó pótlás leállításáért, a következőkről alapján:
Amióta három kutató, akik 1950-ben Nobel díjat kaptak, patkányokon és embereken végzett konkrét hatásmérésekkel
bebizonyították, hogy túl kevés konyhasót és túl sok káliumot tartalmazó ételek, italok következtében besűrűsödik a vér,
s ez magasvérnyomást, keringésromlást és vese, mellékvese és szív károsodásokat, ideg- és izomműködési zavarokat,
daganatokat, az ember és az emlősállatok stressz elleni védekezőképességének a lecsökkenését, a megszűnését, sőt
genetikai torzulásokat, nemi eltorzulásokat, pl. pszeudohermafroditizmust („buzisodást”) és nemzőképesség vesztést is
létrehoz, azok, akiknek a bűnszervezetei az emberek tervszerű betegítésével, kipusztításával, és a „kiürített” LAKÁS-,
TEMŐFÖLD- ÉS EGYÉB INGATLANOK olcsó megszerzésével és kiárusításával üzletelnek, ebből gazdagodnak,
elkezdték a káliumtúladagolás és a hiányos konyhasópótlás országos szervezését és a hamis ”Stop Só sózási reform”
gyógyító, élethosszabbító, boldogító hatásai országos bebeszélését. Élelmiszer törvény hamisra változtatásával és az
Étkezési só szabvány elrontással is „törvényesítették” a „napi káliumpótlásra” és a napi konyhasó pótlásra (RDA-kra)
vonatkozó hamis előírásaikat. Az élelmiszergyártást és -árusítást és az élelmiszer veszélyesség ellenőrzését is kézben
tartják. Utóbbinál ún. „szúrópróbás ellenőrzéseket” végeznek (nálunk a NÉBIH). Az ellenőrzések megkezdéséről előre is
értesülnek az árusítók, akik ennek alapján az ellenőrzés befejeződésig eltüntethetik a vizsgálat tárgyát képező mérgezett
élelmiszereket. Egyébként tele vannak az üzletek kálisóval stb. mérgezett sókkal, lásd: http://www.tejfalussy.com/videoklinkrol/ 29. videó. A riporter által kitalált címe "Sóval mérgezik a Magyart?- Tomcat” (valójában Kálisóval mérgezik!).
A fenti módszerrel akkor és ott annyi magyart tudnak kipusztítani, amikor és ahol amennyit akarnak. Ehhez előbb kálium
műtrágyákkal felfokozták a talajok növények által felvehető káliumtartalmát és ezzel a növények kálium tartalmát. Azután
a ENSZ egészségügyi szervezete a WHO kiadott egy hamis kódexet, amivel felbiztat, hogy konyhasó helyett kálisóval
ízesítsük gyerekeink ételét, italát. Ez a lényege a jelenleg erőltetett „MENZAREFORM”-nak is. Hazánkban a hatóságok
megengedik, hogy akár 100% legyen a kálisó az étkezéshez „gyógytápszerként” is reklámozott „sókban” (pl. BONSALT)
A „Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság” NÉBIH csak azt bünteti, ha más káliumtartalom van ráírva az étkezési sóra
mint ami benne van. A legalább 97% konyhasótartalmat előíró magyar szabvány kötelezőségét megszüntették, s azóta
egészségrontó anyagokat, káliumot, fluort, ciánvegyületet, üvegport stb. tartalmazó „étkezési sót” is árusítanak. A hazai
élelmiszer üzlethálózatok boltjaiban árusított étkezési sók nátrium:kálium arányával regionálisan, akár települési- vagy
utcaszinten is tervszerűen tudják szabályozni a magyarok „kívánt arányban” való kipusztulásának idejét és mértékét.
Védjegyekkel és szabadalmakkal, sőt kóser tanúsítványokkal is reklámozzák a kálisótartalmú sókat. Lásd a REDI-Só,
Sara Lee, Compack Douwe Egberts, Bad Ischler, Horváth Rozi, BONOSAL, VIVEGA stb. feliratos, ún. „csökkentett
nátriumtartalmú sókat”, ill. a „kóser tanúsítványos BONSALT”-ot stb. Orvosok, gyógyszerészek, természetgyógyászok
tömege hazudja a konyhasóval sózás betegítő, s a kálium túladagolás gyógyító hatását. Kormányszintről a legalább 4,7
gramm kálium és legfeljebb 5 gramm konyhasó (vagyis max. 2 gramm nátrium) „napi pótlására” biztatják fel, kényszerítik
rá a magyarokat, a „Nemzeti Stop Só, sócsökkentési programmal” és a „Chipsadóval”. Nemrég a Magyar Szabványügyi
Egyesület kifogásolta, hogy mi, miután ők nem hajlandók fellépni a mérgező kálisót és egyéb mérgeket étkezési sóként
árusítókkal szemben, magyar népünk jogos védelmére internetes honlapokon közzétettük a lakosság által nem ismert
(csak pénzért beszerezhető) mai ”Étkezési Só szabványt”, amely előírja az étkezési sók legalább 97% NaCl konyhasó
tartalmát, annak ellenére, hogy elrontották vele a korábbi jobb, kötelező szabványt. (Kivonták a szabványuk kötelező
hatálya alól az Élelmiszer törvény által megengedett „csökkentett” konyhasótartalmú, kálisóval stb. mérgezett „sókat”.)
„A termőföldtől az asztalig” jelszóval kampányoló NÉBIH pedig megtámadta a Tiszta só (lásd www.tisztaso.hu) feliratait,
amivel felhívjuk a magyarok figyelmét a vérbe beadható gyógyító infúziók élettanilag optimális (a testnedvekben lévő
arányok szerinti) víz:konyhasó:kálium adagjaira, s arra, hogy a Ringer infúziós oldattal, minden egy liter desztillált vízzel
9 gramm konyhasó és 0,13 gramm kálium jut be a vérbe, tehát étkezés esetén sem lehet más az optimális víz, konyhasó
és kálium adag, s ettől, az optimálistól nagymértékben eltérés, az ahhoz képest túladagolt kálium és vagy a hiányosan
pótolt konyhasó csak betegítő és életrövidítő hatású lehet. Elrontja a sejtekre, a sejtek membránjaiban működő nátriumkálium pumpa elnevezésű szabályozó rendszerre közvetlenül ható „elektrolit” víz:nátrium:kálium:klorid arányát, s ezáltal
valamennyi sejt és szerv, vagyis az egész szervezet működését tönkreteszi. Elsősorban ettől (és a tiszta desztillált ivóvíz
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ivást tiltástól) rövidül ennyire a magyarok élete, ezek az életrövidülés és gyermeknemzésre képtelenség valódi okai!
A hazai kormányok és pártok által befolyásolt médiumok és élelmiszer feliratok csak azt terjeszthetik, hogy a kálium
„nagyon fontos és csökkenteni kell a konyhasópótlást”. (A NÉBIH szerint az EU nem tűri, hogy mást publikálhassanak.)
Tudományos titkosszolgálati csalás, a „napi” legfeljebb 2 gramm nátrium és legalább 4,7 gramm kálium pótlást (RDA)
ajánlás. Valójában napi 15-25 gramm konyhasó pótlás optimális (felnőttnél). A vérbe egy órán belül (akárhonnan) bejutó
tized, huszadannyi kálium is hasonló, életveszélyes mérgezést okoz, mint az egy nap, 24 óra alatt bejutó 11 grammnyi
kálium!!! Szembehazudják a tankönyveket, amelyek szerint a szájon át 24 óra alatt 5 gramm kálisóval bejutó 2,2 gramm
vagy több kálium rontja a szívműködést, eltorzítja az EKG-t. A tiszta desztillált víz ivás mérgezőnek hazudása is csalás.
Mindezek tudományos méréseken alapuló orvosi tankönyvi stb. bizonyítékai is közzé vannak téve a www.tejfalussy.com
honlapom MEHNAM rovatában (MEHNAM 470) és Email-könyv és Videó rovataiba, de a www.tisztaso.hu honlapon is
megtalálhatók. A személyes önvédelemhez általunk javasolt optimális víz- és sópótlást lásd az alábbi mellékletetben:
TÚLÉLÉSI STRATÉGIA
CÉL: TERMÉSZETES MÓDON VALÓ SZAPORODÓKÉPESSÉG MEGŐRZÉS, BETEGSÉGEKBŐL KIGYÓGYULÁS,
EGÉSZSÉGESEN MARADÁS
Túlélési étkezési technika: vérelektrolit optimalizálás (VEOP):
1. Nagytisztaságú desztillált víz használata ivóvízként és ételkészítéshez is, lehetőleg mindig, mindenhol.
2. Gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasóval sózás, víz- és kálium pótlás arányosan. Általában, 24 óra
időtartamra összesen legalább 15-25 gramm konyhasót, és legalább 0,6 gramm káliumot szükséges pótolni.
3. Optimális káliumpótlás: óránként 0,6 grammnál kevesebb, napi 0,6 grammtól 2,2 grammig.
A Ringer-infúzió vérelektrolit szerinti víz:konyhasó:kálium=99:0,9:0,013 dózisaránya étkezésnél is optimális.
Ezek a dózisarányok és dózishatárok egy egészséges 70 kg súlyú felnőttre vonatkoznak.
Nobel díjas kutatók mérései is bizonyítják, hogy életrövidítő és ivartalanító a napi 2 gramm nátriumot és 4,7
gramm káliumot pótoltató „Nemzeti Stop Só Menzaprogram”, tehát a „sózás reformként” elrendelt
nátrium:kálium=0,43 új dózisarány, a nátrium helyett kálium pótoltatás. + Lásd www.tejfalussy.com honlap:
Email könyv 1. (VEOP), - 95., MEHNAM, Videók).
A leírtakért minden szempontból személyes felelősséget vállalok. A szerzői jogaimat fenntartva megengedem,
hogy a leírást változtatás nélkül, rám mint szerzőre hivatkozva, bárki, bárhol, bármikor, terjessze. A melléklete
külön is terjeszthető szórólapként. A teljes leírás a Ptk. megbízás nélküli ügyvitel keretében készült, a felsorolt
problémákért felelős miniszterek, kormányok és hamis törvényeket megszavazó parlamenti képviselők helyett.
Jelen iratot megküldöm a Magyar Szabványügyi Testületnek is. Tűrhetetlen, hogy miközben a szabvány az egészséges
étkezési só alapkövetelményeit szabályozza - a hamis Élelmiszer törvényhez igazodva - lehetővé teszik a kálisóval stb.
mérgezett életveszélyes „sók” forgalmazását! Minden élelmiszerboltban kötelező volna kifüggeszteni az étkezési sókra
vonatkozó étkezési só szabvány összetételi előírását és minden élelmiszerre kötelezően rá kell íratni a káliumtartalmát!
Tűrhetetlen, hogy megszüntették a szabvány korábbi kötelezőségét, Jelen irat közérdekű bejelentés is és kárelhárítási
javaslat is a kormányfőnek megküldve. Terroristák elleni feljelentésként kapja: Országos Rendőrfőkapitányság!
Budapest, 2015. december 4.
(Nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (1-420415-0215, a.n.: Bartha Edit), Verőce, Lugosi u. 71.)
méréstani tudományos szakértő feltaláló, Magyar Nemzetbiztonsági PJT, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com,
T/F: +36-27-380-665, +36-1-250-6064, +36 20-218-1408), www.tejfalussy.com,
(Iratjel: nepirtowhocsalasleleplezo151201facebookra)

2/3. oldal, 2015-12-03, (Iratjel: nepirtowhocsalasleleplezo151201facebookra)

www.tejfalussy.com

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:miniszterelnok@me.gov.hu
"Dr.Ginszter János elnök" <ginsztler@mszt.hu>;
másolatot
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
kap:
panasz <panasz@ajbh.hu>
dátum:2015. december 4. 22:30
A magyarokat a "Nemzeti Sócsökkentési Stop Só" és "Menzareform" programmal és szennyezett ivóvízzel
irtó tudományos titkosszolgálati terroristák elleni feljelentés megalapozottságát bizonyítás közzététele, a
tárgy:
magyarok jogos védelmeként benyújtott feljelentésként, a www.tejfalussy.com honlapon és a Facebookon
is, lásd melléklet
küldő:gmail.com
Melléklet: nepirtowhocsalasleleplezo151201facebookra
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