
Hat közérdekű kérdés az Európai Uniót is képviselő magyarországi állampolgári jogok biztosához

1. A hazai  állampolgári  jogos  biztosa  szerint  miért  nem sérti  a  magyarok  emberi  jogait,  hogy csak  a
zsidóknak taníthatják, lásd Talmud, lásd Taanith 10 a. lap, hogy a tiszta desztillált víz a lehető legjobb ivóvíz,
s ha megfelelően sok tiszta konyhasó étkezési pótlásával párosítják, akkor általánosan gyógyhatású, lásd
Talmud Baba kamma 93 b. lap. A Ringer, Salsol, Salsola infúziós oldatok gyógyhatása is ezen alapul!!!

2. A hazai állampolgári jogok biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy annak ellenére,
hogy kiderült, hogy egy Lewish Dahl nevű kutató patkánykísérletei mérési eredményeit hamisan számolták
át emberekre, és hogy helyesen átszámolva embernél csak napi fél kg konyhasó napi fogyasztása okozna
magas  vérnyomást,  mégis  azzal  az  ürüggyel,  hogy  a  napi  5  gramm  konyhasónál  többet  fogyasztás
megsokszorozná  a  magas  vérnyomás  miatti  időskori  elhalálozást,  a  magyar  felnőttek  napi  konyhasó
fogyasztását 5 grammra korlátozták, a gyermekekét pedig 2 grammra. Utóbbi korlátozást most visszavonták.

3. A hazai állampolgári jogok biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy miután egy
statisztikai  felmérés  szerint  csak  a  konyhasó  napi  15  gramm vagy nagyobb  dózisát  fogyasztók  1/6-nál
növekedett a vérnyomás, mindenkinél megtiltották a napi 5 grammnál többet fogyasztását. Továbbá évekig
nem engedték, hogy az 1 millió magyar gyermek fejenként napi 2 grammnál több konyhasót fogyaszthasson.

4. A hazai állampolgári jogok biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy a szív számára
legjobb  a  Ringer  oldat  dózisai,  dózisarányai  szerinti  víz,  konyhasó  és  kálium pótlás,  ami  napi  3  liter
(desztillált)  víz pótlásnál  napi  a 27 gramm (tiszta)  NaCl konyhasó és 0,36 gramm kálium pótlás,  mégis
előírták, hogy mindenki naponta legfeljebb 5 gramm konyhasót (a gyermekek mostanáig csak 2 grammot),
de legalább 4,7 gramm káliumot fogyasszon. Ehhez a WHO és a hazai módosított élelmiszertörvény és az
étkezési sókra vonatkozó módosított hazai szabvány megengedik a konyhasó kálisóval helyettesítését, tehát a
a napi 5 gramm étkezési só kálisó lehet, sőt a kálisót 10 grammig ajánlva gyógytápszerként is engedélyezték.

5. A hazai állampolgári jogok biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy a kormány
Nemzeti Stop Só Programja, a Chips adó büntetéssel és a MENZAREFORM útján, napi 4,7 gramm kálium
akármilyen gyors elfogyasztására kényszeríti a magyar felnőtteket és gyermekeket, holott 1950-ben Nobel
díjat kapott három kutató, patkányokon és embereken elvégzett konkrét dózishatás mérései alapján, amelyek
szerint mindenkinél életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatású a hiányos konyhasópótlás és a kálium
túladagolás.  Azt  is  kiderítettük,  hogy érvényes  orvosi  szaktankönyvek,  de  az  Országos  Élelmezési-  és
Táplálkozás-tudományi Intézet által végeztetett klinikai (a konyhasó helyett forgalomba hozott kálisó REDI-
SÓ hatásvizsgálati) emberkísérletek szerint is, szívmérgező a kálium, ha 1 órán belül 0,8 grammnál több jut
be belőle a vérbe, sejtpusztulás eredményeként vagy infúzióval, vagy szájon át. Pl. a 2 gramm kálisó (REDI
SÓ) mindenkinél felére csökkentette a vizeletkiválasztást, a 4 gramm pedig a szívműködésüket is rontotta  az
OÉTI által végeztetett kísérletekben, amelyek dokumentumaihoz mint parlamenti szakértő juthattam hozzá). 

6. A hazai állampolgári jogok biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy a hiányos NaCl
konyhasó pótlás (vér)elektrolit elrontó hatását ráfogták a desztillált ivóvízre, s azóta a tiszta desztillált vizet
életveszélyes mérgezés okozónak hazudják és előírták, hogy csak túlszennyezett vízhez keverve szabad inni!

Budapest, 2016. 11. 29.                    A www.tejfalussy.com honlapon közzétett bizonyítékok alapján kérdezi:

Tejfalussy András  okl.  vill.  mérnök  hatásmérés  tudományi  feltaláló  oknyomozó,  mint  megbízás  nélküli
közérdekű kárelhárítás (Ptk.) és jogos védelem (Btk.) folytató, volt országgyűlési és önkormányzati szakértő
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A panasz leírása:

Hat közérdekű kérdés az Európai Uniót is képviselő magyarországi állampolgári jogok biztosához 

1. A hazai állampolgári jogos biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy csak a zsidóknak taníthatják,
lásd Talmud, lásd Taanith 10 a. lap, hogy a tiszta desztillált víz a lehető legjobb ivóvíz, s ha megfelelően sok tiszta 
konyhasó étkezési pótlásával párosítják, akkor általánosan gyógyhatású, lásd Talmud Baba kamma 93 b. lap. A Ringer, 
Salsol, Salsola infúziós oldatok gyógyhatása is ezen alapul!!!

2. A hazai állampolgári jogok biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy annak ellenére, hogy 
kiderült, hogy egy Lewish Dahl nevű kutató patkánykísérletei mérési eredményeit hamisan számolták át emberekre, és 
hogy helyesen átszámolva embernél csak napi fél kg konyhasó napi fogyasztása okozna magas vérnyomást, mégis 
azzal az ürüggyel, hogy a napi 5 gramm konyhasónál többet fogyasztás megsokszorozná a magas vérnyomás miatti 
időskori elhalálozást, a magyar felnőttek napi konyhasó fogyasztását 5 grammra korlátozták, a gyermekekét pedig 2 
grammra. Utóbbi korlátozást most visszavonták.

3. A hazai állampolgári jogok biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy miután egy statisztikai 
felmérés szerint csak a konyhasó napi 15 gramm vagy nagyobb dózisát fogyasztók 1/6-nál növekedett a vérnyomás, 
mindenkinél megtiltották a napi 5 grammnál többet fogyasztását. Továbbá évekig nem engedték, hogy az 1 millió magyar
gyermek fejenként napi 2 grammnál több konyhasót fogyaszthasson.

4. A hazai állampolgári jogok biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy a szív számára legjobb a 
Ringer oldat dózisai, dózisarányai szerinti víz, konyhasó és kálium pótlás, ami napi 3 liter (desztillált) víz pótlásnál napi a 
27 gramm (tiszta) NaCl konyhasó és 0,36 gramm kálium pótlás, mégis előírták, hogy mindenki naponta legfeljebb 5 
gramm konyhasót (a gyermekek mostanáig csak 2 grammot), de legalább 4,7 gramm káliumot fogyasszon. Ehhez a 
WHO és a hazai módosított élelmiszertörvény és az étkezési sókra vonatkozó módosított hazai szabvány megengedik a 
konyhasó kálisóval helyettesítését, tehát a a napi 5 gramm étkezési só kálisó lehet, sőt a kálisót 10 grammig ajánlva 
gyógytápszerként is engedélyezték. 

5. A hazai állampolgári jogok biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy a kormány Nemzeti Stop Só 
Programja, a Chips adó büntetéssel és a MENZAREFORM útján, napi 4,7 gramm kálium akármilyen gyors 
elfogyasztására kényszeríti a magyar felnőtteket és gyermekeket, holott 1950-ben Nobel díjat kapott három kutató, 
patkányokon és embereken elvégzett konkrét dózishatás mérései alapján, amelyek szerint mindenkinél életrövidítő és 
ivartalanító, vagyis fajirtó hatású a hiányos konyhasópótlás és a kálium túladagolás. Azt is kiderítettük, hogy érvényes 
orvosi szaktankönyvek, de az Országos Élelmezési- és Táplálkozás-tudományi Intézet által végeztetett klinikai (a 
konyhasó helyett forgalomba hozott kálisó REDI-SÓ hatásvizsgálati) emberkísérletek szerint is, szívmérgező a kálium, 
ha 1 órán belül 0,8 grammnál több jut be belőle a vérbe, sejtpusztulás eredményeként vagy infúzióval, vagy szájon át. 
Pl. a 2 gramm kálisó (REDI SÓ) mindenkinél felére csökkentette a vizeletkiválasztást, a 4 gramm pedig a 
szívműködésüket is rontotta az OÉTI által végeztetett kísérletekben, amelyek dokumentumaihoz mint parlamenti 
szakértő juthattam hozzá). 

6. A hazai állampolgári jogok biztosa szerint miért nem sérti a magyarok emberi jogait, hogy a hiányos NaCl konyhasó 
pótlás (vér)elektrolit elrontó hatását ráfogták a desztillált ivóvízre, s azóta a tiszta desztillált vizet életveszélyes mérgezés
okozónak hazudják és előírták, hogy csak túlszennyezett vízhez keverve szabad inni!
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Budapest, 2016. 11. 29. A www.tejfalussy.com honlapon közzétett bizonyítékok alapján kérdezi: 

Tejfalussy András okl. vill. mérnök hatásmérés tudományi feltaláló oknyomozó, mint megbízás nélküli közérdekű 
kárelhárítás (Ptk.) és jogos védelem (Btk.) folytató, volt országgyűlési és önkormányzati szakértő
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