
ALKOTMÁNYOS JOGAINKAT SEMMIBEVEVŐ  KÉPVISELŐK URALHATJÁK AZ ORSZÁGGYŰLÉST?

A konyhasó  nélkülözhetetlen  számunkra.  Ételeink  ízesítésén  túl,  testünk  sem  nélkülözheti  a  konyhasót,  hiánya  
kiszáradást okozhat. Egyszóval szükségünk van konyhasóra csakúgy, mint a vízre, vagy a levegőre. A víz, konyhasó és  
kálium pótlás optimális, ha az élő egészséges ember testnedvei víz:konyhasó=110, nátrium:kálium=30 arányai szerinti,  
úgy, ahogyan a gyógyításra több száz éve sikeresen használt, a vérbe közvetlenül beadott Ringer infúziós fiziológiás 
oldat minden 1 literében (desztillált vízben feloldott) 9 gramm konyhasó és 0,12 gramm kálium van.  Magyarokat kiirtás 
a hazai kormányok célja a Nemzeti Stop Só programmal, Chips-adóval és Menzareformmal? Ezért engedte meg az 
Élelmiszer  törvényük,  hogy a  mérgező kálisót  árusítsák,  lásd REDI-SÓ, VIVEGA,  BONSALT, BONOSAL stb.,  a  
Magyar  Szabvány által  előírt  tisztaságú,  legalább  97% NaCl  tartalmú konyhasó  helyett?  Arra  biztatják  fel,  annak 
biztosítására vették rá az élelmiszer gyártókat és menzákat, hogy akármennyi víz mellé legfeljebb 5 gramm konyhasót, 
de legalább 4,7 gramm káliumot együnk, igyunk naponta. Minden orvos kell tudja az orvosi tankönyvekből is, hogy az 
egészséges felnőtt szívműködését is elrontja, ha szájon át 24 óra alatt 3,6 grammnál több kálium jut be a vérébe, vagy 1 
órán belül 0,8 grammnál több kálium! Nobel-díjat kaptak 1950-ben tudományos kutatók, akik hatásellenőrző kísérleteik 
méréseiből patkányoknál és embereknél is százszázalékosan bebizonyították, hogy magas vérnyomás okozó, vese- és 
szívrontó, életrövidítő és ivartalanító hatású a konyhasó hiányos és/vagy kálium túladagoló táplálkozás! Közzétettük a 
bizonyítékokat, hogy minden magyar védekezni tudjon:  www.tejfalussy.com, Videó, Email könyv, MEHNAM rovatok!
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E röplap tartalmáért felelősséget vállal: (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an. Bartha Edit) 
okl.  vill.  mérnök,  hatásmérés-tudományi  szakértő,  2621 Verőce,  Lugosi  u.  71.,  jogos védelem (BTK) és megbízás 
nélküli közérdekű kárelhárítás keretében (PTK). www.tejfalussy.com, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, +36 20 
218 1408                                                                                      (Azonosító: menzareform=tudatosnepirtas160501roplap)
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