NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS, ORBÁN VIKTOR SZEMÉLYES TÁJÉKOZTATÁSÁRA:
(mielőtt a magyarokat „a magyar egészségügy javítására” és „a magyar nemzet védelmére” tett, ill. tervezett
intézkedéseikről a lényeget illetően hiányosan tájékoztatná a problémák előidéző okairól és a megoldásokról)
1. 1950-ben Nobel díjat kapott 3 mellékvesekéreg kutató, akik patkányoknál és embereknél is konkrét
mérésekkel bebizonyították a túladagolt kálium, s a hiányosan pótolt konyhasó sejtromboló, betegítő,
életrövidítő, pszeutohermafroditizmust (nemi jelleg torzulást, ivartalanodást) okozó gyilkos hatását.
2. Minden orvos tudja, tanulta, alkalmaznia kell, hogy például a Ringer oldat egy nap alatt 3 liter tiszta
desztillált vízzel 27 gramm tiszta konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttasson be a vérbe. Csak ez a
dózisarány optimális a szív és valamennyi sejt, szerv számára.
3. Nyilvánvalóan tudatos népirtás, hogy a WHO javasolta, hogy a gyerekeknél a konyhasó helyett korlátlanul
kálisóval sózzunk. Ma már felnőtteknél is. Lásd az interneten legjobb étkezési sóként ajánlott Start kosher
Bonsalt-ot, ami tiszta kálisó. Állami csalás, hogy miután az OÉTI kísérleteiben a 2 gramm kálisó is minden
előtte egészséges felnőttnél 50%-osra csökkentette a vizelet kiválasztást és a 4 gramm mindegyiküket
hyperkalaemizáta (szívműködést is rontóra növelte a vérszérumuk káliumtartalmát), törvényként előírták,
hogy az étkezéssel, akármilyen vízzel, akármilyen gyorsan, egy nap alatt, legalább 4,7– 70 gramm kálium
legyen bejuttatva a magyarokba és legfeljebb 5 gramm konyhasó. Közben a tiszta desztillált vízről – ami a
Talmud szerint a legjobb, legegészségesebb ivóvíz (lásd Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap)
- az ÁNTSZ elhíresztelte, hogy „életveszélyes méreg”, és „legjobb ivóvízként”a vírusos, vegyszeres
csapvizet árusítják . (Tudják, hogy valamennyi ivóvíz veszélyes, ha mellé túl kevés konyhasót pótolnak!)
4. Az izraeli Haarec lap szerint, 2050 után nem lesz nemzőképes nyugati férfi. Azért nem, mert a nyugati
országok mérgezően műtrágyáznak és „sós ízt pótolnak” a káliummal. A káliummal mérgezően
műtrágyáztatás és ételízesítés, a Nemzeti Stop só program, Menzareform és Chips adó aljasul kieszelt és
végrehajtott népirtás, amivel a kormányok kiürítik az országot a betelepülni akaró külföldieknek
kiárusításhoz. Hazánkban több mint száz magyart irtanak ki vele naponta
5. Mindezt Orbán Viktor úr is tudja, mert 1992-ben interpellációt írtam nekik róla, amit, 1992. december 8án (8253. sz. válasz), az akkori egészségügyi, mezőgazdasági, és a környezetvédelmi és településfejlesztési
miniszterek – minket, a szakértőket nyilvánosan antiszemitázva - szembehazudtak. Azt is kell tudja, hogy
közben a Feleségemnek balesetet okoztak, s engem pedig megkíséreltek „bolonddá nyilvánítani” s hogy ezt
Göncz Árpád köztársasági elnök személyesen is fedezte, és utódaként Áder János is. (Máig sem volt
hajlandó egyik ügyet sem kitárgyalni a hazai büntetőbíróság és polgári bíróság, mert irateltüntető bírósági
ügyintézők és bűnpártó ügyészek csalásai sorozatosan fedezik a népellenes bűnöket elkövetőket és azok
bűnsegédeit!)
VALAMENNYI BIZONYÍTÉK MEGTALÁLHATÓ A WWW.TEJFALUSSY.COM HONLAPON.
Magyarország, 2019. február 09.
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, számos nemzetközi méréstudományi
szabadalom szerzője (1-420415-0216, an.: Bartha Edit), Agroanalízis Tudományos Társaság elnök, néhai
Bartha Béla rendőrfőkapitány és néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró unokája. Lakcím: Magyarország, 2621
Verőce, Lugosi u. 71., Levelezési címek: 1036 Bp. Lajos u. 115., tudomanyos.rendőrseg.pjt@gmail.com,
Tel.: +36 1 250 6064, +36 20 218 1408,
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Tisztelt Levélíró!
Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről
az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it
is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this
message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is
unauthorised and strictly prohibited.
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[Üzenet megvágva] Egész levél megtekintése

