
A magyarok életrövidülését és ivartalanodását előidéző tényleges okok, amelyeket eltitkolnak:

Magyarországon a magyar lakosság átlagélethossza évtizedek óta folyamatosan csökken és egyre
több fiatal képtelen gyermeket nemzeni. Az első problémát, de a másodikat sem az „abortuszok”
okozzák, aminek úton-útfélen a népesség csökkenést tulajdonítják. A magyar emberek reménykedve
hallgatják a kormányok által az élethossz csökkenés és nemzőképtelenség fokozódás elhárítására
tett  ígéreteket.  A kormány  jelenleg  háromféle  védekezési  módszer  mindennapos  alkalmazására
biztatja fel a magyar lakosságot. Az egyik az élelmiszerek konyhasó tartalmát csökkentés, a másik a
több káliumot evés és ivás, az ételek és italok kálisóval sózása, a harmadik az ásványi anyagokkal
telített ivóvíz fogyasztása. A konyhasódózis csökkentést és káliumdózis növelést a Nemzeti Stop Só
program, Chips adó, Menzareform rendeletei segítségével szervezi a kormány. Az ásványi anyag
teli („kemény”) víz ivásra úgy veszi rá a magyarokat, hogy az iskolák többségében azt tanítják,
életveszélyes „vízmérgezést” okoz az ásványi anyag mentes ivóvíz, az esővíz, a desztillált víz.

Az életrövidülés és ivartalanodás tényleges okaira a méréseinkkel észrevett mérgező káliumhatást
vizsgáló országgyűlési szakértőként bukkantam rá. Az egyik alapvető ok az élelmiszernövényeknél
megnövelt kálium tartalom, amit a káliumműtrágyák, és az a kálisó okoz, amit a konyhasó NaCl
helyettesítésére használnak. A másik alapvető ok a korábbi étkezési víz, konyhasó és kálium pótlási
arányok és adagok (dózisok) megváltoztatása. Az élettanilag optimális dózisok valójában az élő
egészséges ember testnedvei, vérszéruma természetes arányainak felelnek meg. Ez a több száz éve
gyógyításra alkalmazott  Ringer fiziológiás infúziónál alkalmazott dózisarányoknak felel meg, az
étkezés esetében is. A Ringer (vagy Salsol, ill Salsola) oldatban 1 liter desztillált vízben 9 gramm
NaCl konyhasó van. Tehát 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót juttatnak be. A Salsol és
Salsola infúziókban csak tiszta desztillált víz és tiszta konyhasó van. A Ringer oldatban kálium is
van. 1 liter Ringer oldat 0,16 gramm káliumot is bejuttat. Tehát a 3 liter Ringer oldattal a 27 gramm
NaCl konyhasó mellett 0,36 gramm kálium is bejut a vérbe, a testünkbe egyetlen nap, 24 óra alatt.
Tehát napi 3 liter víz mellé 27 gramm tiszta konyhasót, de csak 0,36 gramm kálisót kell pótolni.

A hazai kormányok az Európai Unió egészségügyi és élelmiszer rendelkezéseire hivatkozással arra
biztatják fel a magyarokat, hogy egy nap alatt egy felnőtt magyar is legfeljebb 5 gramm konyhasót
(amiben 2 gramm a nátrium) és legalább 4,7 gramm káliumot fogyasszon, akármennyi víz mellé és
akármilyen gyorsan. Mindenkinek ajánlom, hogy tanulmányozza a  www.tejfalussy.com honlapon
közzétett hatás mérési eredményeket. 1950-ben Nobel díjjal jutalmazták azokat a kutatókat, akik
embereken és patkányokon bemérték a csökkentett konyhasó tartalmú és a növelt kálium tartalmú
élelmiszerek hatását. Kiderítették, hogy a konyhasó tartalom csökkentése is, és a kálium tartalom
növelése is életrövidüléshez és szaporodás képtelenséghez és pszeudohermafroditizmushoz, azaz
„elbuzisodáshoz” vezet, tehát fajirtó hatású a Nemzeti Stop Só reform, Chipsadó és Menzareform. 
Az, hogy kik és miért irtják a magyarokat, a konyhasóval sózás helyett kálisóval sózásra felbiztató
BONSALT termék kóser tanúsítvánnyal reklámozásából gyanítható, miután az izraeli kóser boltból
hozatott valódi kóser só teljesen tiszta nátrium-klorid (NaCl) konyhasó. Okos zsidók ezzel sóznak:
”Izrael országa esővizet iszik ... 83 betegség elmúlik esővíz ivástól és sózott kenyértől ...” (Talmud).

 A www.tejfalussy.com tudományos honlapon rendszeresen közzéteszem a hazai kormányok fajirtó
politikájával szemben tett intézkedéseinket. Ugyanitt a fenti probléma tényleges okait és megoldási
lehetőségeit, elsősorban a rendelkezésünkre álló önvédelmi módszereket ismertető emailkönyvek és
videók is találhatók. Mindenkinek javaslom, hogy másolja ki ezeket DVD-kre, és a terjesztésével
segítsen abban, hogy minden magyar tudjon róla és sürgősen elkezdjen védekezni. Ehhez három
dolog kell: tiszta konyhasó, a mérgező kálium túladagolás kerülése és egy otthoni ivóvíz desztilláló.
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