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TISZTELT LÁZÁR JÁNOS MINISZTER ÚR!
NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉS: A FIDESZ-KDNP kormányok a „Nemzeti Stop Só
Programmal és Chipsadóval” az Izraelből és Ukrajnából hazánkba migráltatni tervezett több millió
zsidó részére olcsó hagyatéki ingatlant biztosítás céljából csökkentik a magyarok élethosszát,
ivartalanítva is, hogy ne legyenek örökölni képes magyar gyerekek? Azért is kérdezem, mivel a
gyermekekre újabban „Menza-reformként” ráerőltetett legfeljebb napi 2 gramm nátriumot és
legalább napi 4,7 gramm káliumot pótlás annyira eltér az élettanilag optimális aránytól, ami minden
1 liter víz mellé 9 gramm konyhasó és 0,13 gramm kálium, hogy előidézi ezeket, az 1950-ben
Nobel-díjat kapott kutatók által konkrét állatkísérletek és emberkísérletek alapján is bebizonyított, a
hiányos konyhasópótlással és a kálium túladagolásával előidézhető fajirtó hatásokat. Tudják, hogy a
testnedvekben, a vérszérumban és a Ringer infúziós oldat vérbe bejuttatott alkalmazott dózisainál is
azonos, víz : konyhasó = 110, nátrium : kálium = 30 az élettanilag optimális arány. Ez maga is
egyértelműen bizonyítja, hogy tudatos csalás a nátrium : kálium = 0,43 dózisarány. A FIDESZKDNP kormány felbiztatja, rákényszeríti a magyarokat a Nemzeti Stop Só Program és a Chips-adó
elfogadására. Pedig minden orvos tanulta, tudja, hogy már 1 gramm káliumtöbblet is vesemérgező,
torzítja az EKG-t, rontja a szívműködést, ha 1 óra alatt bejut a vérbe! Vízben feloldva és
éhgyomorra fogyasztva, kb. fél óra alatt bejut a vérbe (OÉTI mérés)! Ehhez képest a KDNP volt
elnöke, dr. Surján László miniszterként azt írta nekem, hogy a káliumot evés és ivás, szájon át
bármilyen gyorsan bejuttatva a káliumot, „napi 70 grammig veszélytelen”. A NÉBIH ezért engedi a
népmérgezést, a konyhasó helyett kálisóval ételízesítést, semmibe véve a valamennyi étkezési célra
használt sóban a kálisót tiltó, érvényes magyar szabványt is? A méréstani bizonyítékokról lásd:
www.tejfalussy.com, MEHNAM 470 és a videók.
Ha a szakmai kérdésekben konzultációt akar tartani, kérem hívjanak fel a megadott telefonszámon.
Válasza 30 napon túl elmaradását tudatos népirtás kormány által folytatását beismerésnek tekintem.
Budapest, 2015. november 6.
Tejfalussy András okl. vill. mérnök (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), a bűnügyben néhai Dr.
Kovács Pál parlamenti képviselő megbízottjaként oknyomozó és itt megbízás nélküli kárelhárítási
ügyvitel keretében tovább nyomozó hatás-mérés-tudományi szakértő (Telefon: +36-20-218-1408)

Közzétéve a www.tejfalussy.com honlap MEHNAM 470 rovatában
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