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Rudnyánszkiné Barta Ildikó szakügyintéző
Szob
Tárgy: További méréstudományi és jogi szakértői segítség a kárelhárításhoz
Kedves Szakügyintéző!
Köszönöm együttműködésüket a Stop Só, Menzareform, Chipsadó csalást leállítani próbálásomban!
Az új törvény szerint ma már a kormányhivatalokra tartozik a talajvédelem és a fogyasztóvédelem
is. Tehát a talajmérgeztetés és fogyasztó állat- és ember mérgeztetés is. Az, hogy ezeket a kálisó és
konyhasó fogalmilag és ténylegesen is összekeverésével folytathatják. Az, hogy a hatás mérések
szerint nem csak a növények alkalmazkodó képességét csökkenti a káliummal és káliummal kevert
konyhasóval műtrágyázás. Nem csak az aszálykárt növeli. A növényeket fogyasztó állatokat és
embereket is megmérgezi a növények kálium műtrágyázással mérgezőre növelt kálium tartalma.
Megbízott minisztériumi, parlamenti és önkormányzati méréstudományi szakértőként elegendő
hatás mérési bizonyítékot gyűjtöttem össze munkatársaimmal ahhoz, hogy a kormányhivatal saját
hatáskörben azonnal leállíthassa a 90mg/talajkg-nál több vízben oldódó káliumot tartalmazó talajok
káliummal műtrágyázását. És ahhoz, hogy azonnal leállíthassa a Stop Só Menzareform és Chips adó
elnevezésű népirtást. Ahhoz, hogy a szívműködéshez optimális összetételű Ringer oldattal a vérbe
juttatott víz-, konyhasó- és kálium dózisoknak megfelelő víz-, konyhasó- és kálium dózisokat
juttassák étkezési úton (per-os) is a vérbe. A Ringer oldattal 3 liter víz mellett 27 gramm konyhasót
és 0,36 gramm káliumot juttatnak be a vérbe. Ezzel szemben A Stop só Menzareform, Chips adó
csalással akármennyi vízhez, akármilyen ütemben naponta legfeljebb 5 gramm nátrium-klorid
konyhasó- és legalább 4,7 gramm kálium bevitelét írták elő a magyarok étkezéséhez. Nem csak a
Ringer-oldat összetétele miatt, de az 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók hatásmérései szerint is
tudatos fajirtás a Stop só Menzareform és Chips adó csalással a magyarokra kényszerített csökkent
nátrium- és növelt kálium pótlás. Az ivartalanító hatása miatt 50 év múlva egy magyar se marad !!!!
A kárelhárítás nemzetközi szakértői intézéséhez kérem az ügyet más helyekre átirányító leveleik és
az ügyészség és rendőrség által Önökhöz a vizsgálathoz továbbított iratok hiteles jegyzékét (és a
másolatát is), hogy ezeket az ügyben általam megkeresett nemzetközi fórumokhoz megküldhessem.
Közvetlen kárelhárító intézkedést is kérek a Stop só, Menzareform és Chips adó csalások* ellen, az
ügyészség által Önöknek megküldött kb. 330 oldalnyi bizonyítási anyag és az általam Önöknek
közvetlenül megküldött kárelhárító javaslatok és bizonyítékaik és a hatásköri jogosultságuk alapján!
Verőce, 2017. 06. 22.
Üdvözlettel:
Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló
jogos védelemként megbízás nélküli ügyvitellel
kárelhárító
*Hiv.: http://www.tejfalussy.com/antiszemetizmus/
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