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SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene): 
Egészséges ember testnedveiben 110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány. 
A Ringer fiziológiás infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót  
és a káliumot. Pl.  1 nap alatt,  3 liter (desztillált) vizet + 27 gramm NaCl konyhasót + 0,4 gramm 
káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben  Nobel-díjat 
kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az 
(ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és 
keringésrontó, magasvérnyomás-okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt 
tudva, a Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program megalkotói napi 5 gramm NaCl- és 4,7 gramm 
káliumpótlást (Na/K=0,43), vagyis az élettanilag optimális Na/K=30-hoz képest  több ezer %-kal 
megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com és 
www.tisztaso.hu honlapokon.  Jelen  tájékoztatás  széleskörű,  közvetlen  és  email-  terjesztését 
ajánlja:  Tejfalussy  András  (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  +36-202181408).  Verőce, 
2014. 05. 07.

SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!
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Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene): 
Egészséges ember testnedveiben 110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány. 
A Ringer fiziológiás infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót  
és a káliumot. Pl.  1 nap alatt,  3 liter (desztillált) vizet + 27 gramm NaCl konyhasót + 0,4 gramm 
káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben  Nobel-díjat 
kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az 
(ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és 
keringésrontó, magasvérnyomás-okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt 
tudva, a Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program megalkotói napi 5 gramm NaCl- és 4,7 gramm 
káliumpótlást (Na/K=0,43), vagyis az élettanilag optimális Na/K=30-hoz képest  több ezer %-kal 
megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com és 
www.tisztaso.hu honlapokon.  Jelen  tájékoztatás  széleskörű,  közvetlen  és  email-  terjesztését 
ajánlja:  Tejfalussy  András  (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  +36-202181408).  Verőce, 
2014. 05. 07.
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Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene): 
Egészséges ember testnedveiben 110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány. 
A Ringer fiziológiás infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót  
és a káliumot. Pl.  1 nap alatt,  3 liter (desztillált) vizet + 27 gramm NaCl konyhasót + 0,4 gramm 
káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben  Nobel-díjat 
kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az 
(ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és 
keringésrontó, magasvérnyomás-okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt 
tudva, a Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program megalkotói napi 5 gramm NaCl- és 4,7 gramm 
káliumpótlást (Na/K=0,43), vagyis az élettanilag optimális Na/K=30-hoz képest  több ezer %-kal 
megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com és 
www.tisztaso.hu honlapokon.  Jelen  tájékoztatás  széleskörű,  közvetlen  és  email-  terjesztését 
ajánlja:  Tejfalussy  András  (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  +36-202181408).  Verőce, 
2014. 05. 07.

SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene): 
Egészséges ember testnedveiben 110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány. 
A Ringer fiziológiás infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót  
és a káliumot. Pl.  1 nap alatt,  3 liter (desztillált) vizet + 27 gramm NaCl konyhasót + 0,4 gramm 
káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben  Nobel-díjat 
kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az 
(ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és 
keringésrontó, magasvérnyomás-okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt 
tudva, a Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program megalkotói napi 5 gramm NaCl- és 4,7 gramm 
káliumpótlást (Na/K=0,43), vagyis az élettanilag optimális Na/K=30-hoz képest  több ezer %-kal 
megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com és 
www.tisztaso.hu honlapokon.  Jelen  tájékoztatás  széleskörű,  közvetlen  és  email-  terjesztését 
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ajánlja:  Tejfalussy  András  (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  +36-202181408).  Verőce, 
2014. 05. 07.

Jelezz vissza! Tájékoztass, mennyi emberhez juttattad el! Iratjel: segits-hogy-teged-is-segitsenek-
mozgalom-140508ppa

Melléklet: segits-hogy-teged-is-segitsenek-mozgalom-140508ppa.pdf

Továbbküldés-1. 

feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett: "vona.gabor" <vona.gabor@parlament.hu>

másolatot 
kap:

 "orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>

titkos 
másolat:

….......................

dátum: 2014. május 8. 21:58

tárgy:
 Fwd: PPA Tájékoztató (PPA = Politikai Perturbációs Analízis: aki képes lenne rá, de 
nem terjeszti, tudatosan elősegíti a magyarok pusztulását).

küldő: gmail.com

Miért nem hajlandó a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a miniszterek, az 
államtitkárok, a legfőbb ügyész és a Kúria elnöke vegyi fegyver használatnak, 
emberiség  elleni  bűncselekménynek tekinteni  a  Nobel-díjas  kutatók (Kendall, 
Reichstein  és  Hench,  lásd:  Dr.  Szabó  Dezső:  A mellékvesekéreg  biológiája, 
Technika  a  biológiában  -  8  A biológia  aktuális  problémái,  Medicina  Orvosi 
Könyvkiadó, Dr. Csaba György, 1976. Budapest) szerint is népirtó hatású Stop 
Só  programot?  Azért-e,  mert  valamennyien  teljesen  meghülyültek  és/vagy 
tudatos tömeggyilkosok?

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
Dátum: 2014. május 8. 21:32
Tárgy: PPA Tájékoztató (PPA = Politikai Perturbációs Analízis: aki képes lenne rá, de nem terjeszti, 
tudatosan elősegíti a magyarok pusztulását).
Címzett: 
Másolatot kap: Konzervipari Dolgozók Szakszervezete <hernadi@edosz.hu>, Szent László Korház 
Dolgozóinak Szakszervezete <andras.jankovics@fmail.com>, Sütőipari Dolgozók Szakszervezete 
<dekan@edosz.hu>, Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete <aczelja@t-online.hu>, 
Növényolajipari Dolgozók Szakszervezete <laszlo.kanizsai@bunge.com>, Erdészeti és Vízügyi 
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége <titkarsag@medosz.hu>, Energiaipari és Rokon Szakmákban 
Dolgozók Szakszervezeti Szövetség <mail@vdsz.hu>, Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók 
Szakszervezete <hvdsz2000@mailbox.hu>, Édesipari Dolgozók Szakszervezete
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<ilona.drotar@hu.nestle.com>, Bánya- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezet 
<bdesz@banyasz.hu>, BBDSZ Pénzügyi Ágazat <muller.janos@mkb.hu>, "Fa és Építőanyagipari 
Dolgozók Szaksz. Szövetsége" <efedoszsz@mail.datanet.hu>, Fehérjeipari Dolgozók 
Szakszervezete <szent.istvan@gmail.com>, Hűtőipari Dolgozók Szakszervezete 
<videkida@huteiparidsz.t-online.hu>, Idegenforgalmi Dolgozók Országos Szakszervezeti Tanácsa 
<sportszaki@invitel.hu>, Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete <saling@kasz.t-online.hu>, 
Közúti Dolgozók Szakszervezete <kovacsi@csongrad.kozut.hu>, Magyar Cigányzenészek 
Szakszervezete <czukor.zsolt.mzcsz@mszosz.hu>, Magyar Közoktatási és Szakképzési 
Szakszervezet <mkszsz@mkszsz.hu>, Magyar Műsorszóró Dolgozók Szakszervezete 
<kapolnasik@ahrt.hu>, Magyar Távközlési Ágazati Szakszervezet <tavszak@t-online.hu>, 
Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete <sztdesz@sztdsz.axelero.hu>, Televíziós Dolgozók 
Szakszervezet <tivadar.bakk@freemail.hu>, Vasutasok Szakszervezete <vsz@t-
online.hu>,szerkesztoseg@nepszabadsag.hu, szerk@168ora.hu, Online@nepszava.hu, szabadfold@
lap.szabadfold.hu,mozgo@mozgovilag.hu, info@aszabadsag.hu, szerkesztoseg@blikk.hu, hvg.hu@
hirlevel.hvg.hu, titkarsag@mail.zsaru.hu,szerkesztoseg@peh.hu, torok.tibor@vn.plt.hu, bekes@axe
ls.hu, ors2@axelero.hu, Dunántúli Napló <toroke@dunantulinaplo.hu>, "szerk@fmh.plt.hu" 
<szerk@fmh.plt.hu>, foszerk@hetivalasz.hu,istvan.stanga@axelsringer.hu, magyarforum 
<magyarforum@axelero.hu>, hetek@hetek.hu, petofinepe@axels.hu,level@borsonline.hu, hirforga
lom@mti.hu, „Kovács János” <hir@nemzetihirhalo.hu>, Házik Zoltán 
<szerkesztoseg@karpatiharsona.info>, Tornádó Hír <torhir@gmail.com>, “Gondola” 
<szerkesztoseg@mail.gondola.hu>, kuruc 
<szerk@kuruc.info>, szerk@magyarnemzet.hu, szerk@fuggetlenseg.hu, "ECHO TV." 
<info@echotv.hu>, hir <hir@szentkoronaradio.com>, hirvilag@hirtv.net, info@lanchidradio.hu, 
Magyar Jelen <magyarjelen@yahoo.com>, Erdélyi Magyarok Egyesülete - EME 
<erdelyime@gmail.com>, "birosag@bacs.birosag.hu" <birosag@bacs.birosag.hu>, 
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