Nyilvános szakértői kérdések a hazai Kormány(ok)hoz és valamennyi Önkormányzathoz (Kód: MNkarelharitas180209)
1./Miért nem hajlandók figyelembe venni, hogy 1 gramm kálium is már 50%-osra rontja a veseműködést, a 2 gramm
vagy több pedig szívmérgező is, ha infúzióval, étellel, itallal 1 órán belül bejuthat a vérbe, holott ez a tény évtizedekkel
ezelőtt már bebizonyosodott az OÉTI által végeztetett, a REDI Só kálisóval sózási, biológiai dózis hatás mérés során!?
2./Miért nem hajlandók visszavonni a napi akármilyen gyors 4,7 gramm kálium- és legfeljebb 5 gramm konyhasó
„napi” pótlását előíró, s ezáltal a magyaroknak életrövidítő és ivartalanító patkányméreg kálisóval ételízesítést előíró
rendelkezéseket, a konyhasó helyett kálisóval sózást engedő élelmiszer törvényt, amelyek „legalizálták”, hogy a WHO a
gyermekek részére mérgező kálisóval sózás ajánl, ill. a VIVEGA-t, és Izraeli Star kosher tanúsítványos BONSALT-ot!?
3./Az étkezési előírásokban miért nem hajlandók helyreállítani a több száz éve gyógyításra használt Ringer infúziós
oldat – testnedvek - szerinti desztillált víz, konyhasó és kálium dózisarányait? Ezeket a szív számára élettanilag
optimális dózisokat, lásd „Gyógyszerész továbbképzés, biológiai és élettani alapismeretek”(Medicina 1958., 90. oldal)!
4./Miért nem záratják börtönbe azokat, pl. dr. Surján Lászlót, az OÉTI és jogutódai vezetőit és az ETT IB vezetőit,
akiknek az írásbeli (hamis hivatalos) szakvéleményei szerint, szájon át bárkire ártalmatlan a kálium napi összesen 70
grammig, akár egyszerre, egy adagban gyorsan vérbejuttatása esetén is? A kálium 95%-a felszívódik!
5./Miért nem veszik alapul, hogy a „Belgyógyászat alapvonalai 2” című orvosi tankönyv szerint, lásd Hperkalaemia,
már napi 5 vagy 8 gramm kálisó, 2,2 vagy 3,5 gramm kálium szájon át bejutása is, EKG torzulásokkal bizonyítottan
rontja az addig egészséges felnőtt ember szívműködését is?
6./Miért nem veszik alapul, hogy „Az intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata” tankönyv szerint, lásd
Hyperkalaemia, veszedelmes káliummérgezést okoz, ha 24 óra alatt összesen 280 mval-nál, vagyis 11 grammnál több
kálium jut be a vérbe, vagy ha 1 órán belül 20 vagy 40 mval-nál, vagyis 0,88 vagy 1,76 grammnál több?
7./Miért nem veszik figyelembe, hogy a „Technika a biológiában 8” kötet, „A biológiai aktuális problémái” c. 1976-os
MEDICINA kiadvány „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezete szerint három biológus kutató 1950-ben Nobel díjat
kapott, akik a biológiai hatás vizsgáló konkrét dózisvariációs kísérleteikkel patkányokon és embereken is
bebizonyították a túladagolt kálium és a hiányos konyhasópótlás vérnyomásnövelő, életrövidítő, nemi jelleg torzító,
nemzőképesség rontó, vagyis fajirtó hatását, tehát azt, amit Önök a Nemzeti Stop Só, Menzareform, Chips adó hamis
rendeletekkel évtizedekig rákényszerítenek az Önök által uralt média és szakértőmaffia által megtévesztett magyarokra?
8./Nem gondolják, hogy a mérgező kálium (túladagolás) az oka, hogy ma már 5 fiatal magyar pár közül 1-nek nem
lehet gyereke, ha akarják akkor sem, s annak, amit egy izraeli tudós „vár”? (Arra vár, hogy 2050 után nem lesz
nemzőképes nyugati férfi! Tudhatja, mivel 1950 óta káliummal műtrágyázzák a nyugati országokat, de a keletieket nem.
Tudhatja, hogy teljesen nemzőképtelenek lettek a káliumműtrágyával növelt káliumtartalmú növényektől a 4. nemzedék
birka kosok, vagyis a mérgező kálium okozta halmozódó genetikai torzulásoktól, s hogy embernél ez a torzulás a 4.
nemzedéknél, 2050-ig teljesedik be. Tehát megalapozottan várhatja a tényleges okot titkoló zsidó tudós, a Simon Perez
elnökük szerint Magyarországot felvásárló izraeliek, a magyarok ingatlanai káliummal népirtás miatt 2050-re kiürülését
és általuk ezúton ingyen vagy olcsón megszerzését. Lásd www.tejfalussy.com, 10. videó, 1., 39., 101. email könyvek.)
9./Nem nézték meg, hogy a nemzetközi szabadalmaim szerinti ANTIRANDOM sokváltozós biológiai hatás vizsgáló
biomonitor egyértelműen megjelenítette, hogy sokkal nagyobb lett a növénypusztulás a káliummal műtrágyázott
talajban, mint a káliummal nem műtrágyázott talajú növényeknél (a fóliaházakban létrehozott „mesterséges aszálynál”)?
10./Nem zavarja Önöket, hogy a mérgező kálium miatt a növények, állatok és emberek elveszítik az alkalmazkodási,
védekezési képességüket? Ha nem zavarja, bizonyítsák be, konkrét megbízható biológiai hatásmérésekkel, hogy nem
népirtási és hazaárulási céllal folytatják a káliumműtrágyázást és kálisóval sózatást! A statisztikákkal valószínűsítések
helyett konkrétan be kell mérni a különféle vegyszer- és egyéb környezeti hatások valódi biológiai következményeit!!!
Verőce, 2018. február 9.
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, H-2621 Verőce, Lugosi u. 71., számos hatásmérési
nemzetközi szabadalom feltalálója, az ügyet korábban minisztériumi, országgyűlési és önkormányzati megbízásból is
vizsgáló szakértő, folytatásként, jogos védelemként (Btk.) Címzettek helyett kárelhárító megbízás nélkül ügyvivő (Ptk.)
U.i.: Kérem t. Ismerőseimet, hogy „alkalmazás közvetítő megbízás nélküli
ügyvivőként”, amiért (elvileg) az önkormányzattól nekik is pénz jár, (lásd
Ptk.) saját közérdekű bejelentésükként, ők is nyújtsák be a lakóhelyük szerinti
önkormányzathoz, figyelemmel kísérve, hogy milyen intézkedéseket hoztak!
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