
Nyílt levél a "Havas a pályán" c. televízió m sorban emberi jogvéd ként szereplű ő ő 
Jeney Orsolya Amnesty International ügyvezet  igazgatónak is megküldve:ő  

Egy felnőtt kálium szükséglete 24 órára kb. 0,5 gramm. A magyarokkal, a magyar gyermekekkel is 
ennek  tízszeresét,  több  mint  4,7  gramm káliumot  etetnek naponta  és  közben  napi  legfeljebb 5 
gramm  konyhasót  (2  gramm  nátriumot)  szabad  enniük.  Mindezeket  a  csalásokat  hamis  WHO 
kiadvánnyal,  hamis  „Élelmiszer  törvénnyel”,  hamis  „Étkezési  só szabvánnyal”,  hamis  „Nemzeti 
Stop  só”  ,  „Menzareform” és  „Chipsadó”  programokkal  „törvényesítették”.  A korábbi  étkezési 
konyhasó és kálium pótlás normális volt.  Megfelelt a Ringer infúziós oldattal vérbe juttatottnak 
(minden 1 liter  desztillált  vízhez  9 gramm nátrium-klorid konyhasót  és  0,133 gramm káliumot 
juttattak be a vérbe, mert ilyen a természetes víz : konyhasó =110 és nátrium : kálium = 30 arány az  
élő  egészséges  ember  testnedveiben,  pl.  a  vérelektrolitban).  Tudatosan  hamisították  meg  a  víz, 
konyhasó és kálium pótlási arányokat. Ugyanis 1950-ben Nobel díjat kaptak azok a kutatók, akik 
konkrét  állat-  és  emberkísérleteik  méréseivel  kétséget  kizáró  módon  bebizonyították,  hogy  a 
káliumtúladagoló és konyhasóhiányos étkezés is (tehát a menzareform) életrövidítő és ivartalanító, 
fajirtó hatású. Azóta kálisóval mérgező műtrágyázással és kálisóval mérgező „sózással” is növelik 
az élelmiszerek káliumtartalmát. Az egészségügyért felelős hatóságok és bűnüldöző szervek vezetői 
tudatosan  semmibe  veszik  az  orvosi  egyetemi  tankönyveket,  amelyek  szerint  a  2,2  vagy  3,6 
grammnál több, 24 óra alatt szájon át bejuttatott kálium felnőttnél is torzítja az EKG-t, tehát rontja a 
szívműködést.  Azt  a  tantételt  is  semmibe veszik,  hogy a  vérbe  1 órán  belül  bejutott  1  vagy 2 
grammnál több kálium éppúgy életveszélyes, szívleállást is okozhat, mint a 24 óra alatt bejuttatott 
11 gramm vagy még több kálium. Az életrövidítő és ivartalanító „Nemzeti Stop Só Programot”, 
„Menzareformot”, „Chipsadót” mérési csalásokra és akadémikus szakértők hazudozásaira alapozva 
vezették be, tartják érvényben. A konyhasó pótlás tiltása miatt „hiányzó sós ízt” a MENZÁKON 
kálisóval pótoltatják. A kórházakban is kálium túladagolással sorozatgyilkolnak. A „Fekete Angyal” 
néven elhíresült sorozatgyilkos kórházi ápolónő is kálium túladagolással állította le az áldozatai 
szívét. Az izraeli titkosszolgálat által szervezett helycsináló fajirtás a Nemzeti Stop Só Program és a 
Menzareform? Valószínű, hogy a hazai miniszterek, ügyészek, bírák, s az Amnesty International is, 
azért nem hajlandók leállítani ezt a naponta több ezer magyart  tönkre betegítő fajirtást,  mert az 
ivóvíz szennyezéssel és a helyes sózás akadályozásával területrablás egy ősrégi zsidó taktika, lásd 
II. Mózes 23/20-33., V. Mózes 7/2., 22., Talmud Taanith 10 a. lap és Talmud Baba kamma 93 b. lap, 
amit  jelenleg  azt  az  ún.  „Koordináló  Izraeli  Tudományos  Titkosszolgálat”  szervez  és  tart  fenn, 
akiknek valamennyien a markában vannak? (Havas Henrik pl. egyszer azt mondta, hogy „mindegy 
kié lesz a magyar föld, úgysem lehet innen elvinni”.) Az emberi jog sértő bűnözés bizonyítékait lásd 
a www.tejfalussy.com honlapom MEHNAM, Email-könyv és Videó dokumentumaiban!
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