
Orbán Viktor miniszterelnöknek személyesen, népmentési céllal, közérdekű bejelentés, peticióként is

Köszönöm, hogy elintézted a hibás napi 2 helyett az 5 gramm konyhasó megengedését a menzákon, de a
felnőtteknél is be kell tiltani a konyhasópótlás korlátozását, a kálisóval „sózást” és egyéb kálium túladagolást!

A hazai rádiók és televíziók állandóan az egészséges táplálkozás fontosságáról beszélnek, de elmulasztják
megemlíteni  ennek alapfeltételét,  a víz,  a  nátrium,  a  klór  és a  kálium,  ezeknek az ember testneveiben
elektrolitot  képező  anyagoknak  a  természetes  arányai  szerinti  egészséges  étkezési  víz-,  konyhasó-  és
kálium pótlást. Sőt, sok esetben az ezekkel ellentétes arányok „egészségvédő gyógyító hatását” beszélik be,
meg azt is, hogy a desztillált tiszta vizet nekünk csak a szennyezetthez keverve szabad ivóvízként használni!

Csak a helyes arányok biztosíthatják a vérelektrolit, s általa a sejtmembránok, s ezzel a sejtek optimális
működését. Ezeknek a természetes vérszérumi arányoknak felelnek meg a gyógyításra több száz év óta
alkalmazott "Ringer fiziológiás infúziós oldat" víz-, konyhasó- és kálium dózisai is. Például 24 óra alatt a
Ringer oldat 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe. Tehát
nyilvánvaló népirtási bűncselekmény, hogy a "Nemzeti Stop Só Program" akármennyi víz mellé, legfeljebb
napi 5 gramm konyhasót, és akármilyen gyorsasággal legalább 4,7 gramm káliumot pótlásra biztatja fel a
magyar lakosságot, miközben 1 óra alatt vérbe juttatva 1 vagy 2 gramm kálium is már szívmérgező (orvosi
tankönyveket  idézek).  1950-ben Nobel  díjat  kaptak,  akik  kimutatták patkányokon és embereken végzett
nátrium-  és  kálium  dózis  variációs  (etetési)  kísérleteikkel  a  hiányos  nátriumpótlás  (konyhasószegény
étkezés)  és  az  étkezési  kálium  túladagolás  egy  idő  elteltével  mindenkinél  egészségrontó,  pl.  magas
vérnyomást is okozó, életrövidítő és meddőség előidéző (ivartalanító) biológiai fegyver hatását!  Lásd Dr.
Papp Lajos szívsebész egyetemi tanár szakvéleményét https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M és

A Ringer oldat a korábbi tankönyvek szerint is, tiszta desztillált vízben feloldva, a következőket tartalmazza:

A magyar  fegyveres  erők  harckészségét  is  veszélyeztetik  a  Nemzeti  Stop  Só  Program előírásai,
amelyek a korábbi normális víz-,  konyhasó- és káliumpótlást ellehetetlenítették,  felrúgták.  Lásd a
mellékelt,  BiczokPhd1  iratjelű  minisztériumi  szakvéleményt.  Ezúton  is  követelem,  hogy  a
szakvélemény készítőjét részesítsék kártérítésben, mivel annak idején – nyilvánvalóan a tisztességes
szakvéleményei miatt -  a népirtásban érdekeltek „kirúgatták”!  
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Mint korábbi parlamenti szakértő oknyomozó (aki 1992-ben interpellációt is megfogalmaztam a részetekre a
káliumtúladagolás egészségkárosító hatásairól, de azt elutasították a 8253 sz. hamis miniszteri válasszal,
1992. december 8-án, mert a fideszes képviselő dr. Pap János „átfogalmazta”, kihagyva a hatás-mérési
bizonyítékokat) azért  hozzád,  a  jelenlegi  a  miniszterelnökhöz  címzem  a  fenti  ügybeli  közérdekű
bejelentéseimet és kárelhárítási javaslataimat, mert az ügyben illetékes miniszterek és az államtitkárok mind
hülyék és/vagy gazemberek, akik az életrövidítő és ivartalanító „Nemzeti Stop Só Program” mindenáron,
legalább részben, legalább a felnőtt lakosságnál, minél tovább fenntartására törekednek. Megértem, hogy
nincs mindenre időd, de a népirtás, a magyar nép fogyatkoztatásának a leállítása minden másnál fontosabb!
A  további  bizonyítékokat  lásd:  http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/97.EmailKonyv-
maffiaallam.pdf.

Budapest, 2016. december 23.

Minden tisztességes fideszesnek is kellemes karácsonyi ünnepeket és egészséges, boldog új évet kívánva:

Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
www.tejfalussy.com
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