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NEMZETKÖZI PETÍCIÓ
HAMIS WHO AJÁNLÁSRA IDEGMÉREG KÁLISÓT VETETTEK BE A KIIRTÁSUNKRA
Alulírt méréstudományi szakértő feltaláló nemzetközi büntetőeljárást is kezdeményezek Surján
László, Váncsa Jenő, Keresztes K. Sándor volt miniszterek és akadémiai stb. szakértőik, s az őket
fedezők ellen, akik a WHO ajánlására lecseréltetve az étkezési NaCl konyhasót a patkányméreg
hatású kálisóra (melléklet-1) idegméreg kálisót vetnek be a magyarok és gyermekeink kiirtására.
Emberiség elleni –valószínűsíthetően az Izraeli Tudományos Titkosszolgálat által szervezett és
fedezett– bizonyított bűncselekményt folytatnak, ezért a büntetőeljárást nem lehet elévültetni!
Bizonyítás, bizonyítékok
A nemzetközi szabadalmaim szerinti hatás-mérések alapján 1979-től kezdve vizsgálom a kálisó
talajműtrágyaként használata és a kálisó nátrium-klorid étkezési só pótlására használata élettani
hatásait. Bebizonyosodott: más tudományos kutatók eltitkolják a műtrágyázási kálium túladagolás
mérgező hatásait. Optimálisként tüntetik fel az aszálykárt felfokozó és az élelmiszer növények
fogyasztóira idegméregként ható dózisokat. Olyan álellenőrző vizsgálatokat írtak elő és használnak,
amelyek alkalmatlanok a kálium túladagolás mérgező hatásai előrejelzésére ill. utólag kimutatására.
„Talajgazdagítónak” és „egészségvédőnek” tüntetik fel a túladagolt mérgező káliumot. A fent
nevezett miniszterek voltak azok, akik az idegméreg kálisó alkalmazását az Országgyűlésben 8253.
szám alatt 1992. december 8-án előadott hamis interpellációs válaszukkal személyesen is fedezték.
Megbízóm dr. Kovács Pál, a későbbi egészségügyi miniszter az általam végzett alapos szakértői
kivizsgálás eredményeként nyújtotta be az Országgyűléshez az interpellációt. Ahhoz utóbb dr. Pap
János országgyűlési képviselő is csatlakozott. A három miniszter az interpelláció ellen előadott
hamis válaszában, hogy leszavaztathassák az interpellációt, az izraeli kálium-nitrát műtrágya
mérgező hatásai általunk bemérése miatti (!) „antiszemitázással” uszította ellenünk a parlamenti
képviselőket. Emiatt utánanéztünk, mennyire érdekelt Izrael állam a kálium műtrágyák nemzetközi
értékesítésében. Kiderült: a nemzetközi statisztikák szerint Kína és az iszlám államok nem, ill. alig
használnak kálium műtrágyákat (a nitrogén műtrágyához képest). Izrael hosszú ideig világelső volt
az egy lakosára jutó kálisó kitermelésben. Ugye nem valószínű, hogy csak a keresztények növényei
igénylik a kálisót? Egyébként egy izraeli kóser boltból hozatott étkezési só teljesen káliummentes,
tiszta konyhasó volt. Nálunk viszont tiszta kálisót árusítanak „gyógytápszerként”. Lásd: REDI-só,
Sara Lee só, Vivega, Bonosal, Star kosher tanúsítványos Bonsalt stb. Nobel díjas kutatók (1950)
kimutatták patkányokon és embereken végzett konkrét hatás méréseik alapján, hogy patkányméreg
hatású a kálisó ÉS A KONYHASÓVAL SÓZÁS LECSÖKKENTÉS (STOP SÓ PROGRAM)!
Gyorsulva fogy a magyar lakosság, amióta a kálisóval műtrágyáztatnak és sózatnak! Hozzám
intézett válaszában pl. dr. Surján László 70 grammig ártalmatlannak nyilvánította a hazai klinikai
vizsgálatok szerinti gyors itatásánál 0,88 és 1,76 gr mennyiségben is mérgező „napi kálium dózist”!
A kálisó életrövidítő és ivartalanító hatású. Ezek teszik lehetővé Magyarország területei elbitorlását!
Csalás a mai, naponta legfeljebb 5 gramm konyhasót és legalább 4,7 gramm káliumot pótoltatás! A
testnedvek, a vérszérum szerinti víz:konyhasó=110, nátrium:kálium=30 dózisarány a jó. A gyógyító
Ringer infúzióval is ilyen arányban juttatják be őket a vérbe: pl. 3 liter víz+27 gr NaCl+0,36 gr K!
A hatásmérésen alapuló bűnügyi bizonyítékokat közzétettem a honlapomon, az Email könyvek,
Videó, MEHNAM, GTS-Antirandom, Tudományos kutató képzés on-line stb. rovatokban és a (ma
már csak erről az új honlapról indítható korábbi) www.aquanet.fw.hu tudományos honlapunkon.
INTERNETEN IS KÖZZÉTÉTELÉN KÍVÜL AZ EURÓPAI UNIÓ HAZAI „ÁLLAMPOLGÁRI
JOGOK BIZTOSÁHOZ” ÉS ÁDER JÁNOS „MAGYAR ÁLLAMFŐHÖZ” IS MEGKÜLDVE! *
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Melléklet-1:
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Melléklet-2: Szakértői megbízatásom az ügyben, néhai Dr. Kovács Pál országgyűlési képviselőtől:

*Megjegyzés:
ÁDER JÁNOS NEM IGAZI ÁLLAMFŐ, MIVEL NEM NÉPSZAVAZÁSSAL VÁLASZTOTTÁK
MEG. Áder az egyik elődje, Göncz Árpád X-398/1998. ikt.sz. hamis levele érvényben tartásával
folyamatosan akadályoz a kálisóval népirtás leleplezésében. Göncz hamis levelével „gondnokság
alá helyezett elmebetegnek” tüntetnek fel. Szembehazudják vele a folyamatos választójogomat és az
autóvezetői jogosítványomat is. Sikeresnek hazudják a bíróságon megbukott, a kálisóval mérgezés
szakértőként kivizsgálása miatt az interpellációt szembehazudó miniszterek által belügyminiszterek,
ügyészek és jegyzők segítségével ellenem szervezett „gondnokság alá helyeztetési” csalásaikat. A
csalásban közreműködő bírák és ügyészek szerint ezeket azért folytathatják bármeddig, „mivel nem
bűncselekmények”! AZ SEM, HOGY RENDŐRÖKKEL VERETTEK, PRÓBÁLTAK MEGÖLNI!
Budapest, 2017. április 6.
Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló (1-420415-0215, an: Bartha Edit), Hungary 2621
Verőce, Lugosi u. 71., www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36-202181408
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