
EGÉSZSÉGKÁROSÍTÁS ELHÁRÍTÁS (Jogos védelem Btk, Megbízás nélküli kárelhárítás Ptk.) 

Egy megerőltető testi műveleteket is végző felnőtt ember, pl. egy földműves, lakatos vagy 
sportoló, naponta legalább 15-25 gramm konyhasót kell fogyasszon, és mellette kellően sok 
vizet  is,  hogy  egészséges  lehessen.  Fontos  továbbá,  hogy  csak  annyi  kálium  legyen  a 
táplálékaiban, ami még nem mérgező. Káliumból a biztosan nem mérgező mennyiség: az egy 
órán belül 0,8 grammnál kevesebb és a napi 2,2 grammnál kevesebb kálium. Az ennél többtől, 
EKG torzulásokból is láthatóan romlik szívműködés. Az emberi szervezet egy ideig tudja tág 
határok között szabályozni a nátrium- és kálium visszatartást és -vesztést, de nem szabad 
rendszeresen túlterhelni.  Az egy napon belül 11 grammnál több kálium vérbe juttatása már 
szívleállást okozhat. A túladagolt kálium és a konyhasó hiánya is (bármelyikük, vagy együtt) 
tönkreteszik  a  veseműködést,  idegműködést,  izomműködést,  szívműködést,  csökkentik  a 
stressz ellen védekező képességet, sőt még a nemi jelleget is eltorzítják. Ezeknek a káros 
következményeknek  a  felfedezői  1950-ben  Nobel  díjat  is  kaptak,  miután  állatokon  és 
embereken kísérleti úton dózis-hatás-mérésekkel egyértelműen bebizonyították a tapasztalt 
életrövidítő és fajirtó hatásokat. Az egészség biztosító víz, konyhasó és kálium dózisarányok 
étkezés esetében is ugyanazok, mint a gyógyításhoz alkalmazott Ringer infúziós oldatnál.  A 
Ringer pl. egy nap alatt 3 liter desztillált vizet + 27 gramm nátrium-klorid konyhasót + 0,4 
gramm  káliumot  juttat  be  közvetlenül  a  vérbe.  Nyilvánvalóan  a  felszívódási  veszteségek 
figyelembevételével sem szükséges, hogy egy felnőtt 0,6 grammnál több káliumot pótoljon 
naponta. A magyarok házi táplálkozása korábban meg is felelt ezeknek a követelményeknek.
A gyermekeknek is  a  Ringer dózisarányok szerint,  de a náluk alkalmazott (kisebb)  Ringer 
dózisok  szerint  kell  pótolniuk  a  vizet,  konyhasót  és  káliumot.  A  Ringer  dózisarányok  az 
egészséges  ember  testnedveiben,  pl.  a  vérszérumában  meglévő  természetes  víz,  nátrium, 
kálium arányok szerintiek, ami magában is bizonyítja, hogy ezek a lehető legjobb dózisarányok!
A Ringer-oldatban nem csapvíz vagy „Szentkirályi ásványvíz”, hanem nagytisztaságú desztillált 
víz van.  Étkezésnél is ez a legjobb. A desztillált  víznek tehát csak gyógyhatása lehet,  ha 
mellette a konyhasót és a káliumot is – a Ringer oldat szerinti - optimális dózisokkal pótoljuk. 
Ezek a tények. Ez a tényeken alapuló igazság. Aki mást állít az nem ért hozzá, vagy ha mégis, 
akkor bűnös a tudatos egészségkárosításban. Aki meg óhajtja tekinteni a fent hivatkozott 
tankönyvi,  orvosi  mérési  stb.  bizonyítékokat is,  könnyen megteheti.  Ehhez csak  végig  kell 
néznie a  www.tejfalussy.com honlapon az Email-könyv, Videó, MEHNAM (intézkedéseink) és 
Tanítás rovatokat, s a www.tejfalussy.com honlapon belül működő www.aquanet.fw.hu és többi 
korábbi honlapunkat. Itt az ideje, hogy felvilágosítsuk egymást. Ugyanis a Nemzeti Stop Só 
Program miatt  annyira  fogy a  férfiak  spermiuma,  hogy nemsokára egy termékenyítőképes 
magyar férfi sem marad, és mindenünk az ezt kihasználó migránsoké lehet. Legegyszerűbb, ha 
ezt az egészségvédelmi tájékoztatást mindenki  szétküldi  a saját email  címlistáin szereplő 
rokonainak, barátainak, ismerőseinek, hogy kivédjük a sócsökkentés és csapvízivás reklámokat!

Budapest, 2015. október 1.  

Tejfalussy András okl. vill. mérnök hatás-mérés-tudományi szakértő nemzetközi feltaláló

Közérdekű bejelentés: A Kormány tiltsa be a napi max. 5 gramm konyhasó- és min. 4,7 gramm 
kálium fogyasztásra felbíztató termék feliratokat, Nemzeti Stop só programot és Chips adót!
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:mniszterelnok@me.gov.hu
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Balczó Zoltán <zoltan.balczo@europarl.europa.eu>
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