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A „sózáshoz” hozzászólás, amit a korábban megkritizált „Ködpisztáló.blog” szerkesztője letiltott:

NEM HINNI KELL A VEGYI ANYAGOK SZERVEZETBE BEJUTTATÁSÁNAK A BIOLÓGIAI
KÖVETKEZMÉNYEIT, HANEM TISZTESSÉGESEN BEMÉRNI ÉS NEM SZEMBEHAZUDNI:
 Izraeli tudós szerint a nemzőképesség romlási statisztika alapján megjósolható, hogy 2050 után
nem lesznek nemzőképesek a nyugati férfiak (Haarec). Ez igaz! Ugyanis a kosok (a hím birkák) 4.
nemzedéke  is  nemzőképtelen  lett  a  kálisóval  műtrágyázással  növelt  káliumtartalmú  növények
fogyasztásától. A nyugati országok azóta növelik mérgezőre a káliummal műtrágyázással (és kb.
1980-tól konyhasó helyett a kálisóval sózással is) az élelmiszerek káliumtartalmát, miután 1950-ben
Nobel  díjat  kaptak  mellékvesekéreg  kutatók,  akik  konkrét  nátrium  és  kálium  dózis  variációs
kísérletekkel  bebizonyították  a  túladagolt  kálium és  a  hiányos nátriumpótlás  magas  vérnyomást
okozó, szívmérgező, idegméreg, rákkeltő stb., életrövidítő és nemzőképesség rontó hatását. Lásd:
www.tejfalussy.com, 101. email könyv és 8., 10. és 61. Videó. 
A valóban meggyógyítani akart rákbetegek gyógyítására (titokban) használt Salsol infúzióban csak
desztillált víz és nátrium-klorid konyhasó van. Napi 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót
juttatnak be vele a vérbe. A zsidó törvénykönyv, a Talmud a legjobb ivóvíznek hirdeti a desztillált
vizet és a konyhasóval együtt bejuttatással a legtöbb betegség ellenszerének. (Talmud, Taanith 10 a.
lap és Baba kamma 93 b. lap.) Sajnos azt is tanítja, hogy erről csak a zsidók tudhatnak. Ez lehet az
oka, hogy a magyarok felé elhíresztelték, hogy egy felnőttnek naponta legalább 4,7 gramm káliumot
kell pótolnia, erre biztatják fel őket. Holott egy felnőtt vérében csak napi 0,2 és 0,4 gramm közötti
káliumpótlásra  lenne  ténylegesen  szükség.  A  „legegészségesebb  étkezési  sóként”  ajánlják  az
interneten a magyaroknak a kálisót, a patkánymérget. Lásd VIVEGA és „Star kosher tanúsítványos
BONSALT”. Ehhez képest a Ringer infúziós oldattal 3 liter vízzel 27 gramm káliumot, de csupán
0,36 gramm káliumot juttatnak be a vérben. Azért ez az arány, mert az élő ember testnedveiben is ez
az arány, a vérszérumban is. Orvosi egyetemi tankönyv szerint már 1 vagy 2 gramm kálium vérbe
juttatása is vese és szívmérgező, s szájon át bejuttatva a 2,2 vagy 3,5 grammnál több kálium egy
felnőttnél is szívműködési zavart, EKG torzulást okoz. Például hazai klinikai kísérlet során 10-ből
10 embernek csökkent felére a vizeletkiválasztása, ha éhgyomorra, fél liter vízben oldva, 2 gramm
kálisót (0,88 gramm káliummal) itattak vele. A kétszer ennyitől pedig a mérgezési tartományba nőtt
a vérszérumuk káliumtartalma. Elképesztően aljas csalás, hogy erre a klinikai kísérletre alapozva,
gyógytápszerként, a gyerekeknek is napi 10 grammig ajánlották a kálisóval (REDI SÓ-val) sózást,
akármilyen gyors ütemmel, éhgyomorra, egyszerre bejuttatással is. Akik ilyet tesznek, azok tudatos
tömeggyilkosok. Akkor is, ha a bűnpártoló ügyészek évtizedek óta nem hajlandók vádat emelni
ellenük.  Egyébként:  a  desztillált  víz,  amit  a  konyhasó benntart  a  vérben,  a  sejtosztódás  helyén
kioldja a sejtekből a káliumot, bemegy a helyére a nátrium, és elpusztul az anyasejt és az utódsejt is.
(A sejtekben van a szervezet káliumtartamának a 98%-a, ezért a nagy oldóképességű desztillált víz
a sejtmembrán gyenge pontján ki tudja oldani.) A ráksejtek sokkal gyorsabban osztódnak, mint az
egészséges sejtek, ezért a ráksejteket sokkal nagyobb számban pusztítja, mint az egészségeseket. 

http://www.tejfalussy.com/



