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Dr. Kásler Miklós miniszter kezéhez!

Tárgy: Közzétett közérdekű bejelentés Dr. Kásler Miklós egészségügyért felelős
miniszterhez, és büntetőfeljelentés a keresztényeket irtó Kormányok ellen

Tudatos keresztény irtás, hogy a Kormány kóser sóként patkányméreg kálisót is
árusíttat BONSALT (jó só) elnevezéssel, „Start K-kosher tanúsítvánnyal” azzal,
hogy „a sós ízek szabadságát nyújtja” (lásd internet)!

Bizonyítás: A Budapesti Műszaki Egyetem Műszer- és Méréstechnikai Tanszék
vezetőjével és az Országos Mérésügyi Hivatal vezetőhelyettesével, valamint az
egykori  Környezetvédelmi  és  Területfejlesztési  Minisztérium  biokémikus
főosztályvezetőjével,  s  egy  ENSZ  szakértő  állatorvossal  és  az  MTA elnöki
titkárságának a volt  vezetőjével,  Dr.  Pannonhalmi Kálmán élettan tanárral,  a
Kútvölgyi Kórház főigazgatójával s egy fizikus akadémikussal, és az Országos
Igazságügyi Orvostani Intézet korábbi főigazgatóival,  Dr. Szabó Árpáddal és
Dr.  Baraczka  Balázzsal,   felülvizsgáltuk  a  kálisó  „REDI  Só”  dózis  hatásait
ellenőrző  klinikai  kísérletek  OÉTI-s  dokumentumait,  valamint  a  KÁLIUM-
Retard kálisó tabletta klinikai hatás vizsgálatait is. A következők derültek ki:

2  gramm  REDI  Só  kálisó  oldatát  éhgyomorra  itatás  10  emberből
mindegyiküknél  lecsökkentette a vizeletkiválasztást  a felére.  4 gramm kálisó
megitatása  pedig   mindegyiküknél  5  mmol/liter  fölé,  vagyis  szívműködés
rontóra  növelte,  közel  egy  órán  keresztül  a  vérszérum káliumtartalmát.  Egy
másik vizsgálat során, az egyénenként összesen 4 gramm káliumot tartalmazó,
lassan felszívódó 8  db KÁLIUM-Retard  tablettát  egyszerre  megevő 6-ból  5
személynek fájt a gyomra, egyiküknél bevérzett.  Az 1 vagy 2 db tablettát evő
40-ből  4  személynél  órákra  kitapadt  a  tabletta  a  gyomor-  ill.  bél  falon,
felmarhatta azokat. 

Ugye tudják, hogy 1950-ben Nobel díjat kapott három mellékvesekéreg kutató,
akik hatáskalibráló mérésekkel bizonyították a hiányos konyhasópótlás és vagy
a túladagolt  kálium életrövidítő,  magasvérnyomás-betegség okozó,  keringés-,
szív-,  ideg-,  és  izomműködés  rontó,  bőr-  és  rákbetegség  előidéző  és
pszeudohermafoditizust (ivartalanító nemi torzulást) is okozó biológiai hatásait.
A MEDICINA könyvkiadó „Technika a biológiában 8” című kötetében közzé
lett téve, A ”Mellékvesekéreg biológiája” címmel, 62 akadémiai publikációval! 

Naponta már legalább 100 magyar ember pusztul ki a Nemzeti Stop Só
programjuktól, és fokozódik a keresztény magyarok nemzőképtelensége is!
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Tanulmányozzák  a  www.tejfalussy.com honlapon  általam  (volt  parlamenti
szakértőként is) közzétett biológiai hatás mérési bizonyítékokat, és ismerjék be,
hogy a Prof. Papp Lajos szívsebész professzor szakvéleménye szerinti, a Ringer
oldatnál is alkalmazott víz, konyhasó és kálium dózis arányt kell alkalmazni,
korábban is azt tanították, pl. a gimnáziumi harmadikos kémia könyvben is!

Miniszter  Úr!  Vonják  vissza  azokat  a  hamis  akadémiai  és  miniszteri
állásfoglalásaikat,  hogy  felnőtteknél  az  egészséges  napi  konyhasópótlás
legfeljebb 5 gramm NaCl, s az egészséges káliumpótlás napi 4,7-től 70 gramm!

Azonnal tiltsák le a konyhasómentes só és a kálisó étkezési sóként árusítását
megengedő  élelmiszer  rendeletet,  és  a  konyhasó  helyett  kálisóval  étkezési
sópótlást  reklámozó,  előíró  „Nemzeti  Stop  Só  Programot”  és  a  konyhasó-
hiányos, káliumtúladagoló élelmiszerek fogyasztására kényszerítő CHIPS-adót
és a kálisótartalmat a nem szabványos étkezési sókban megengedő szabványt!

Emeltessen vádat az életrövidítő és nemzőképesség rontó hibás víz, konyhasó
és kálium dózis változtatás kieszelői és fenntartói ellen, vagy mondjon le!

Állásfoglalást  az  alábbi  címre  küldhet.  A válasz  8  napon  túl  elmaradását  a
segítség elutasításának tekintem. 

Magyarország, 2019. augusztus 29.

Tejfalussy  András  méréstudományi  szakértő,  AGROANALÍZIS
TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG  Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság
Ellenőrző  Központja  pjt  elnök  (akadémikusok  találmányaként  Nobel  díjra
ajánlott  „kombinatorikus”  hatás  kalibráló  mérés  tényleges  feltalálója),  volt
országgyűlési  megbízott,   jelenleg  „megbízás  nélküli  kárelhárító  ügyvivő”.
Személyi  szám:  1-420415-0215,  an.  Bartha  Edit,  néhai  Dr.  Tejfalussy  Béla
táblabíró  és  Bartha  Béla  rendőrfőkapitány unokája.  +36 20 2181408 ,  2621
Verőce,  Lugosi  u.  71,  Levelezési  címek:  1036  Bp.  Lajos  u.  115.  III.  18.,
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, telefon: +36 20 218 14 08,  honlap(ok):
 www.tejfalussy.com.
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