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A MAGYARORSZÁGI KORMÁNYOK HELYETT VÉGZETT „MEGBÍZÁS NÉLKÜLI
KÁRELHÁRÍTÁS” ÁLTALA KIFIZETTETÉSÉT KÉRVE, DR. VARGA MIHÁLY
PÉNZÜGYMINISZTER KEZÉHEZ MEGKÜLDVE!
MAGYARORSZÁGI VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) VEZETŐSÉGE RÉSZÉRE
A XX. Vállalkozók napja, 2018. december 7. alkalmából, mint megbízás nélküli kárelhárító vállalkozó (Ptk.)
felkérem a VOSZ Vezetőit is, segítsenek a kálisóval műtrágyázási és kálisóval sózási népirtás elhárításában!
A Pékszövetség vezetése megállapodott az illetékes állami szervvel, hogy kálisóval pótolják a „sós ízt”,
miután tilos lett napi 5 grammnál több konyhasót enni, inni és Chips adóval büntetik az ennél több
konyhasóval ízesítő vállalkozókat. A fogyasztókat félrevezetik. A NÉBIH, Európai Uniós rendelkezésekre
hivatkozik, s csak azt engedné ráírni az élelmiszerekre, hogy „egészségre ártalmas a túl sok konyhasó és a túl
kevés kálium”. Valójában épp fordítva van, az általuk előírt túl kevés konyhasó és túl sok kálium az ártalmas:
A tudományos és tankönyvi publikációk között a helyes konyhasó- és kálium dózis is szerepel, meg az
életveszélyesen rossz is. Például miután egy III.-os gimnáziumi KÉMIA tankönyv egyértelműen leírta, hogy
a Ringer-oldat szerinti víz, konyhasó és kálium dózis étkezésnél is optimális, egy „Tápanyagtáblázatok”
című Medicina kiadvány egyrészt leírja, hogy fizikai munkát végző embernek 18 gramm konyhasóra van van
szüksége a kiizzadt konyhasó pótlására és egy sportolónak 15 és 25 gramm között mennyiségű konyhasót
szükséges naponta pótolnia, másrészt mindegyik felnőttnek előírja, hogy csak 5 gramm konyhasót pótoljon
naponta és legalább 3,5 gramm káliumot. „A belgyógyászat alapvonalai 2” c. MEDICINA kiadvány orvosi
tankönyv szívmérgező (EKG torzító) hatásúnak tanítja a napi 5 vagy 8 gramm (vagy több) kálisó, vagyis 2,2
vagy 3,6 gramm kálium szájon át bejuttatását, mialatt az említett Tápanyagtáblázatok napi 3,5 gramm
káliumpótlást ír elő mindegyik felnőttnek, a nehéz fizikai munkát végzőknek és a sportolóknak is. Az
intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata c. MEDICINA kiadvány tankönyv szerint már az is mérgező
kálium túladagolást (Hyperkalaemia-t) okozhat, ha 1 órán belül 20 maeqv (0,8 gramm) ill. 40 maeqv (1,6
gramm) káliumnál több kálium jut be a vérbe. Ezek után a hazai államigazgatás előírta, hogy mindenki csak
5 gramm konyhasót, de legalább 4,7 gramm káliumot egyen-igyon naponta. Miután tudják, hogy 1 liter
desztillált víz mellé 9 gramm konyhasó és 0,12 gramm káliumnak vérbe juttatása optimális a szívműködés és
valamennyi sejt és szerv szempontjából. A Ringer infúziós oldat szerinti élettanilag optimális dózisarányok is
ennek felelnek meg. Azért, mert ez felel meg ezen anyagok egészséges ember testnedveiben lévő arányainak.
Hazákban kb. 1960 óta végzik a sejtmérgező kálium túladagolást a káliummal műtrágyázással többszörösre
növelt káliumtartalmú élelmiszer növényekkel. Újabban a kálisó kóser étkezési sóként reklámozásával is, pl.
lásd Star kosher BONSALT! Ez a titkolt oka, hogy az Izraeli Haarec lap azt hirdetheti, hogy 2050 után nem
lesz nemzőképes nyugati férfi (magyar sem). A keletiek azért nemzőképesek, mert náluk nem, ill. alig
műtrágyáztak káliummal. Lásd www.tejfalussy.com / 1., 58., 101.,103. email könyvek és alábbi mellékletek:
a./BEMÉRTÜK A KÁLIUMMAL ORSZÁGMÉRGEZTETÉST (Kód: MTA-LangIstvan-kaliumcsalas)
b./HAZAÁRULÓ KÉPVISELŐINK IZRAELNEK HAZÁNKBA ÁTTELEPÍTÉSÉT INTÉZIK
(Kód: fajirto-hivatalnokok-2023-hataridos-hazaarulasa)
Magyarország, 2018. december 07.
Tejfalussy András okl. vill. mérnök (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) méréstudományi szakértő, megbízás
nélküli kárelhárító ügyvivő, néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és Bartha Béla rendőr-főkapitány unokája.
Lakcím: Magyarország 2621 Verőce, Lugosi u. 71., levelezési cím: 1036 Bp. Lajos u. 115. III. 18.,
www.tejfalussy.com, e-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,
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A kb. 1980 óta, naponta több mint 100 magyart kipusztító mérgező étkezési kálium túladagoláson, és az
étkezési konyhasó pótlás életveszélyesre korlátozásán alapuló magyarországi terrorizmus biológiai hatás
mérések alapján leleplezése, a Magyarországi Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) segítségével
tárgy:
elhárítani próbálása, a magyarországi kormányzat helyett folytatott megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitel
(Ptk.) keretében, és ezen kárelhárításért a törvény szerint járó díj kifizetésének a Pénzügyminisztertől
igénylése.

