
SZEXUÁLISAN IS VÉGZETESEN MEGNYOMORÍTJA A KERESZTÉNY MAGYAROKAT A
NÉGY NEMZEDÉKNÉL ALKALMAZOTT NEMZETI STOP SÓ PROGRAM ÉS CHIPS-ADÓ. 
Nyilvános közérdekű bejelentésként az igazságügyi miniszter Dr. Varga Judithoz is megküldött irat!
 
A hazai kormányok a szükséges napi 15-25 gramm ötöde alá csökkentették a napi konyhasódózist.
Emellett a szükségesnél tízszer, százszor több, 4,7-től 70 grammig mennyiségű káliumot juttatnak
be az élelmiszerekkel. Étkezési sóként patkányméreg kálisót árusítanak. Lásd VIVEGA, BONSALT
stb. Az Országgyűlés semmibevette a népirtó hatását bizonyító biológiai hatás kalibráló méréseket! 
A parlamenti szakértőként általunk beszerzett klinikai ellenőrző mérések szerint pl. 1 vagy 2 gramm
kálium éhgyomorra bejuttatása is vese- és szívmérgező volt. És kiderítettük, hogy 1950-ben Nobel-
díjat kapott három mellékvesekéreg kutató, akik patkányokon és embereken elvégzett méréseikkel
bebizonyították a „sócsere” ivartalanító hatását. Ezek tudatában engedélyezték a konyhasó kálisóra
lecserélését. Tudják azt, mert minden orvos és gyógyszerész tanulta, korábban a III.-os gimnáziumi
kémia tankönyvben is ez volt, hogy az egészséges víz-, konyhasó- és kálium dózisok az étkezésnél
is a Ringer fiziológiás infúziós oldat szerintiek, például 3 liter desztillált vízhez 27 gramm konyhasó
és 0,36 gramm káliumot optimális a vérbe juttatni. Ezekről is közzétettük a biológiai hatás kalibráló
méréseket a www.tejfalussy.com és a www.tisztaso.hu honlapokon. Mindegyik hazai pártot, minden
egészségjavítással kampányló szervezetet kértem, hogy segítsen felvilágosítani ezekről a keresztény
magyarokat. Válaszra sem méltatták. Viszont a konkrét hatás mérési bizonyítékokat három illetékes
miniszter is szembehazudta a Parlamentben (1992. december 8., 8253. sz. miniszteri válasz), amely
hamis választ az akkori parlamenti képviselők nagy többsége elfogadta, ez legalizálja a bizonyított
fajirtást! Ezután a sócsere csaláshoz hozzá hamisították a hazai élelmiszer rendeletet, s az étkezési
sók összetételét előíró szabványt is! A konyhasó kálisóval helyettesítését ajánlásnál az ENSZ WHO-
ra is  hivatkozva is  csalnak!  Megjegyzem a műtrágyaként  használt  kálium aszálykárt  is  fokozó,
élelmiszereket is mérgező hatásait a növényeknél közvetlenül is megjelenítő találmányomat Nobel-
díjra ajánlják, az egyik eltulajdonítóját tüntetve fel „feltalálóként” (lásd 4. melléklet).
Felkérem az Igazságügyminisztert, hogy tanulmányozza a honlapokon közzétett hatás kalibrálási és
egyéb bizonyítékokat, s ezek alapján alakítsa ki a saját véleményét, s vessen véget a fajirtásnak!

Mellékletek: 1./Mentsük meg a magyar népet (is)! Van két olyan méréstudományi találmányom,
melyekkel jóval sikeresebbé tehető az emberiség. (Kód:  coaching-190907)
2./A  JELENLEGI  MEZŐGAZDASÁGI  TECHNOLÓGIÁK  TÖBBSÉGE  KALIBRÁLATLAN
VAGY HAMISAN  KALIBRÁLT,  AMI  ÓRIÁSI  KÁROKAT OKOZ  MAGYARORSZÁGNAK,
MIKÖZBEN GAZDAGÍTJA  A VEGYSZERES  KÖRNYEZET- ÉS EGÉSZSÉG KÁROSÍTÁS
HASZONÉLVEZŐIT! (kód:  novenyekbolvizualisanalizatorprojektstart160124)
3./SZEXUALITÁS-  (NEMZŐ SZERV)  RONTÓ TERRORIZMUS MIATT FOGYATKOZUNK:
Ezúton nyilvánosan is kérem Orbán Viktor miniszterelnöktől, hogy állítsa helyre az egészségvédő
sópótlást.  (Kód: szexterrorizmus190909)
4./Az  sem érdekli-e  az  innovációs  minisztériumot,  hogy  az  MTA-ról  Nobel  díjra  érdemesnek
méltatták a tudományos kutatásokat nagyságrendekkel felgyorsító sokváltozós hatás optimalizáló
találmányaim,  nemzetközi  szabadalmaim,  Furka  Árpád  által  csak  átnevezett  (és  lerontott)
változatát? (Kód: Furkaek-294milliosNobeldíj-csalasa)
5./Közérdekű kárelhárítás (Palkovicshoz-190908)
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Tejfalussy András okl. vill. mérnök (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) megbízás nélküli kárelhárító
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