AZ ALÁBBI KÉT OK KÖZÜL, MELYIK MIATT NEM LÉPTEK FEL A KÁLIUM MŰTRÁGYÁZÁSSAL
(AZ IZRAELITÁK 100 ÉVES MAGYARIIRTÁSI TERVE SZERINTI) LAKOSSÁG MÉRGEZÉS ELLEN?
1./Azért nem hiszitek el, mert nincs időtök elolvasni az általam országgyűlési és önkormányzati hatás mérés
tudományi szakértőként átadott konkrét hatás mérési bizonyítékokat? Nincs időtök elolvasni az 1950-ben
Nobel díjat kapott biológus kutatók biológiai hatás mérési eredményeit, amivel bebizonyították az étkezési
kálium túladagolás patkánynál és embernél élerövidítő és nemiség torzító, ivartalanító hatását? Nincs időtök
megnézni az nemzetközi szabadalmaim szerinti ANTIRANDOM biológiai hatás méréseinket, amelyek
közvetlenül megjelenítették, hogy aszálykor kipusztultnak a növények a káliumműtrágyák sejtmérgező
hatása következtében, de a káliummal nem műtrágyázott cserepekben életben maradtak? Nincs időtök
megnézni, hogy milyen a vérbe közvetlenül beadagolt Ringer infúziós oldatban a desztilláltvíz:konyhasó és
nátrium:kálium dózisarány arány? (Napi 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót juttatnak be a vérbe,
de csak 0,36 gramm káliumot). Nincs időtök megnézni, hogy ezeknek a vérelektrolit komponenseket az
egészséges ember testnedveiben is ugyanez az aránya? Nincs időtök megnézni a hazai klinikai biológiai
hatás méréseket, amelyek szerint tízből tíz embernél volt vesemérgező, lett fele a vizeletkiválasztás, ha 1
gramm kálium oldatát itták, ha pedig kettő grammot, akkor mindegyiküknél EKG torzulással járó vérszérum
kálium szint emelkedést okozott? Nincs időtök megnézni a nyomozást folytató rendőrség által beszerzett
KÁLIUM-Retard tabletta hatás vizsgálati klinikai jelentését, ami szerint miután egyszerre 8 darabot vettek
be belőle, összesen 4 gramm káliummal, a hat ember közül öt embernek okozott gyomorfájdalmat és egynél
gyomorfalbevérzést is ez a ma is használatos tabletta? Nincs időtök megnézni, hogy a Belgyógyászat
alapvonalai 2 könyv a Hyperkalaemia-nál azt írja, hogy szájon át egészséges felnőttnek is torzítja az EKGjét, ha 24 óra alatt 5 vagy 8 gramm kálisót eszik (2,2 vagy 3,5 gramm káliummal)? Nincs időtök megnézni,
hogy az Intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata tankönyv, Hyperkalaemia fejezete szerint szerint 20
vagy 40 mval/liter mennyiségű (0,88 vagy 1,76 gramm) káliumnak az egy órán belül a vérbe jutása
ugyanolyan életveszélyes, mint az egy nap alatt 11 gramm kálium bejuttatása? Nincs időtök megnézni, hogy
az Intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata tankönyv (Hypokalaemia) fejezete szerint a desztillált víz, a
konyhasó, a savanyúság és a cukrozás csökkenti a túladagolt kálium mérgezőségét? Nincs időtök megnézni,
hogy a versenysportolóknak legalább napi 20 vagy 25 gramm konyhasó pótlás van előírva, de mindenki
másnak csak 5 gramm? Nincs időtök elolvasni a Talmudban (Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap),
hogy a tiszta konyhasó evés és tiszta desztillált víz ivás (ahogy a Ringer, Salsol és Salsola infúziók is)
általánosan gyógyhatású? Nincs időtök kiszámolni, hogy mivel a biológiai hatás vizsgáló kísérletekben a
hímbirkák negyedik nemzedéke lett szaporodásképtelen a kálisóval műtrágyázott legelőn, akkor az ily
módon fajirtási lehetőséget bebizonyító Nobel díjas biológus kutatók biológiai hatásmérési eredményei
1950-ben közzétételéhez képest hány év múlva áll elő embernél a nemzőképtelen 4. nemzedék? Nincs időtök
kiszámolni, hogy ha embernél 25 év alatt jön létre újabb nemzedék, akkor a magyarok nemzőképtelensége
2050-re esedékes? Nincs időtök elolvasni, hogy egy izraeli tudós azt ”várja”, hogy a kálisóval műtrágyázott
nyugati országokban 2050 után már nem lesz nemzőképes férfi? Nincs időtök megnézni, hogy a
„nemzőképesek” országai (Kína, Izrael és Iszlám országok) nem mérgezték a termőtalajaikat káliummal?
2./Volt bőven időtök megnézni a fenti bizonyítékokat, de érdekeltek vagytok abban, hogy a keletről
betelepülő nemzőképeseknek kiárusíthassátok a kipusztított magyarok népirtással kiürített ingatlanait? Ezért
nem tesztek semmit az ellen, hogy a káliummal műtrágyázott élelmiszer növényekkel és a konyhasó helyett
árusított kálisóval, a még egészséges káliumdózis több mint tízszeresével 1950 óta mérgezik a magyarokat?
Az Európai Unióra és a WHO-ra is hivatkozó hazai egészségügy felelősei, akik a kálisót étkezési sóként
árusítással (VIVEGA, BONOSAL, BONSALT, stb.), a konyhasóval sózást a biológiai szükséglet ötöde alá
csökkentéssel, a tiszta desztillált ivóvíz veszélyes méregnek nyilvánításával is, pusztítják a magyar népet???
A fentebb hivatkozott biológiai hatás mérési és azokon alapuló orvosi tankönyvi bizonyítékok is és a kálium
növénymérgező hatását láthatóvá tevő ANTIRANDOM biológiai hatás mérések is a HIHETŐMAGAZIN,
www.tejfalussy.com honlapon vannak közzétéve, a bűnügy ügyészi csalási stb. egyéb bizonyítékaival együtt.
(Utóirat: A BBC EARTH Bp. 2018. 01. 17., 20:30- is semmibe vette a Nobel-díjasok kutatók biológiai hatás
vizsgálati mérési eredményeit is és segített bebeszéli a mérgező káliumdózist és hiányos konyhasópótlást!!!)
Budapest, 2018. jan. 17. Jogos védelem (Btk.) s megbízás nélküli kárelhárításként (Ptk.): Tejfalussy András
NYILVÁNOS közérdekű bejelentésként is kapják a címlista egyes címzettjei, pl. Áder János köztársasági
elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Vona Gábor pártelnök stb! (Iratjel: ittazidovalaszoljatok-18011)
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KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL

Tisztelt Levélküldő!
A Köztársasági Elnöki Hivatalnak küldött üzenetét megkaptuk. Levelének feldolgozását
megkezdtük, szíves türelmét kérjük.
Tisztelettel:
Köztársasági Elnöki Hivatal
---Az Ön üzenete:
AZ ALÁBBI KÉT OK KÖZÜL, MELYIK MIATT NEM LÉPTEK FEL A KÁLIUM MŰTRÁGYÁZÁSSAL AZ
IZRAELITÁK 100 ÉVES MAGYARIIRTÁSI TERVE SZERINTI LAKOSSÁG MÉRGEZÉS ELLEN?
1./Azért nem hiszitek el, mert nincs időtök elolvasni az általam országgyűlési és önkormányzati hatás
mérés tudományi szakértőként átadott konkrét hatás mérési bizonyítékokat? Nincs időtök elolvasni az
1950-ben Nobel díjat kapott biológus kutatók biológiai hatás mérési eredményeit, amivel
bebizonyították az étkezési kálium túladagolás patkánynál és embernél élerövidítő és nemiség torzító,
ivartalanító hatását? Nincs időtök megnézni az nemzetközi szabadalmaim szerinti ANTIRANDOM
biológiai hatás méréseinket, amelyek közvetlenül megjelenítették, hogy aszálykor kipusztultnak a
növények a káliumműtrágyák sejtmérgező hatása következtében, de a káliummal nem műtrágyázott
cserepekben életben maradtak? Nincs időtök megnézni, hogy milyen a vérbe közvetlenül beadagolt
Ringer infúziós oldatban a desztilláltvíz:konyhasó és nátrium:kálium dózisarány arány? Napi 3 liter
desztillált vízzel 27 gramm konyhasót juttatnak be a vérbe, de csak 0,36 gramm káliumot. Nincs időtök
megnézni, hogy ezeknek a vérelektrolit komponenseket az egészséges ember testnedveiben is
ugyanez az aránya? Nincs időtök megnézni a hazai klinikai biológiai hatás méréseket, amelyek szerint
tízből tíz embernél volt vesemérgező, lett fele a vizeletkiválasztás, ha 1 gramm kálium oldatát itták, ha
pedig kettő grammot, akkor mindegyiküknél EKG torzulással járó vérszérum kálium szint emelkedést
okozott? Nincs időtök megnézni a nyomozást folytató rendőrség által beszerzett KÁLIUM-Retard
tabletta hatás vizsgálati klinikai jelentését, ami szerint miután egyszerre 8 darabot vettek be belőle,
összesen 4 gramm káliummal, a hat ember közül öt embernek okozott gyomorfájdalmat és egynél
gyomorfalbevérzést is ez a ma is használatos tabletta? Nincs időtök megnézni, hogy a Belgyógyászat
alapvonalai 2 könyv a Hyperkalaemia-nál azt írja, hogy szájon át egészséges felnőttnek is torzítja az
EKG-jét, ha 24 óra alatt 5 vagy 8 gramm kálisót eszik 2,2 vagy 3,5 gramm káliummal? Nincs időtök
megnézni, hogy az Intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata tankönyv, Hyperkalaemia fejezete
szerint szerint 20 vagy 40 mval/liter mennyiségű 0,88 vagy 1,76 gramm káliumnak az egy órán belül a
vérbe jutása ugyanolyan életveszélyes, mint az egy nap alatt 11 gramm kálium bejuttatása? Nincs
időtök megnézni, hogy az Intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata tankönyv Hypokalaemia fejezete
szerint a desztillált víz, a konyhasó, a savanyúság és a cukrozás csökkenti a túladagolt kálium
mérgezőségét? Nincs időtök megnézni, hogy a versenysportolóknak legalább napi 20 vagy 25 gramm
konyhasó pótlás van előírva, de mindenki másnak csak 5 gramm? Nincs időtök elolvasni a Talmudban
Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap, hogy a tiszta konyhasó evés és tiszta desztillált víz ivás a
hogy a Ringer, Salsol és Salsola infúziók is általánosan gyógyhatású? Nincs időtök kiszámolni, hogy
mivel a biológiai hatás vizsgáló kísérletekben a hímbirkák negyedik nemzedéke lett
szaporodásképtelen a kálisóval műtrágyázott legelőn, akkor az ily módon fajirtási lehetőséget

bebizonyító Nobel díjas biológus kutatók biológiai hatásmérési eredményei 1950-ben közzétételéhez
képest hány év múlva áll elő embernél a nemzőképtelen 4. nemzedék? Nincs időtök kiszámolni, hogy
ha embernél 25 év alatt jön létre újabb nemzedék, akkor a magyarok nemzőképtelensége 2050-re
esedékes? Nincs időtök elolvasni, hogy egy izraeli tudós azt ”várja”, hogy a kálisóval műtrágyázott
nyugati országokban 2050 után már nem lesz nemzőképes férfi? Nincs időtök megnézni, hogy a
„nemzőképesek” országai Kína, Izrael és Iszlám országok nem mérgezték a termőtalajaikat
káliummal?
2./Volt bőven időtök megnézni a fenti bizonyítékokat, de érdekeltek vagytok abban, hogy a keletről
betelepülő nemzőképeseknek kiárusíthassátok a kipusztított magyarok népirtással kiürített ingatlanait?
Ezért nem tesztek semmit az ellen, hogy a káliummal műtrágyázott élelmiszer növényekkel és a
konyhasó helyett árusított kálisóval, a még egészséges káliumdózis több mint tízszeresével 1950 óta
mérgezik a magyarokat? Az Európai Unióra és a WHO-ra is hivatkozó hazai egészségügy felelősei,
akik a kálisót étkezési sóként árusítással VIVEGA, BONOSAL, BONSALT, stb., a konyhasóval sózást a
biológiai szükséglet ötöde alá csökkentéssel, a tiszta desztillált ivóvíz veszélyes méregnek
nyilvánításával is, pusztítják a magyar népet???
A fentebb hivatkozott biológiai hatás mérési és azokon alapuló orvosi tankönyvi bizonyítékok is és a
kálium növénymérgező hatását láthatóvá tevő ANTIRANDOM biológiai hatás mérések is a
HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com honlapon vannak közzétéve, a bűnügy ügyészi csalási stb.
egyéb bizonyítékaival együtt.
Utóirat: A BBC EARTH Bp. 2018. 01. 17., 20:30- is semmibe vette a Nobel-díjasok kutatók biológiai
hatás vizsgálati mérési eredményeit is és segített bebeszéli a mérgező káliumdózist és hiányos
konyhasópótlást!!!
Budapest, 2018. jan. 17. Jogos védelem Btk. s megbízás nélküli kárelhárításként Ptk.: Tejfalussy
András
NYILVÁNOS közérdekű bejelentésként is kapják a címlista egyes címzettjei, pl. Áder János
köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Vona Gábor pártelnök stb! Iratjel:
ittazidovalaszoljatok-18011
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:Fontos a varázsgömbünk szerint.
Tisztelt Levélíró!
Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség
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