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KÉRDÉS DONALD TRUMP ELNÖKHÖZ: ÖN IS ENGEDI MÉRGEZTETNI AZ AMERIKAIKAT?

A mellékelt cikk részlet szerint az ún. „illuminátusok”az emberiség kétharmadának az 50 éven belül kiirtását
tervezik és szerintük pl. ők jogosultak eldönteni, hogy az USA-ban melyik 150 millió embert szabad kiirtani.

             Részletek, az először 1980-ban megjelent „Az igazság a mi fegyverünk” című könyvből
            (az   Emissary   Publications   1984   évi   kiadása   alapján  fordította:   Bérczy  Márton,
            Hunnia, 1992. június 25., 25, 37, 55. oldal): 

„„AZ ILLUMINÁTUSOK RABSZOLGASÁGUNKAT TERVEZIK

                       A Római Klub egyik tagja, Howard Odum,  1980. augusztusában így nyilatkozott
           a Fusion magazinnak:  „Az  Egyesült Államoknak  új  és izgalmas vezetőszerepe  van a
           világban.  A világot  le fogjuk vezérelni  alacsonyabb  energiafelhasználási  szintre.  Az
           Egyesült  Államoknak   lakosságát   a  következő  ötven  év  alatt   kétharmadával   kell
           csökkentenie”. Az  illuminátus Odum nem mondja el nekünk, hogyan fogják eliminálni 
           hozzávetőlegesen   150    millió    honfitársunkat,     de   nyugodtak    lehetünk,     hogy
           „szorgalmasan ügyködnek rajta”.  Elkerülheti Amerika  a globális  összeesküvők  által
           felállított démoni csapdát? Válaszunk: Igen!

Sorsdöntő évtized

           Most  keresztútnál  vagyunk.  A  következő dekádban  eldől  Amerika  és a világ sorsa.
           Akiknek   szemük   van,   világosan   látják  a   helyzetet.    Balra   vezet  a könnyebbik,
           rózsaszínű  út,   a  felelőtlen   érzéki  életet  élők  világa,   azoké,   akik  a  „humanista” 
           propaganda által ajánlott utat választják.   Ez traumához, leépüléshez, szegénységhez
           és végül rabszolgasághoz vezet ””. ….. 

 A kereszt(y)én  egyházak  egyetértésével  folytatják  a  népirtást.  Ugyanis  a  „Szent  Biblia”  és  a  Talmud
törvényei szigorúan előírják, hogy a kiknek, kiket és hogyan kell kíméletlenül kiirtani. Lásd Mózes V.7./2, és
22. és II.23./20-33. és Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap. Például nemrég Csoma Zoltán,
egy nyírkátai  lelkész, a debreceni református templomban előadott prédikációjában, nyilvánosan hálálkodott
azért,  s  erre  biztatta  a  jelenlévőket  is,  hogy  Isten  előírta  a  Mózes  II.23./20-33.  szerinti  ivóvíz  és  étel
különbségekre és repkedő gyilkos állatokra alapozó „zsidó betelepülés arányos” lassanként való fajirtást,
(amiről kiderült, hogy valójában az élelmiszerek víz- és só arányai elrontásán és ivóvíz szennyezésen alapul).

Minket is a víz : konyhasó : kálium dózisoknál előidézett különbségekkel és ivóvízszennyezéssel gyilkolnak.
„Nemzeti Stop Só Program és Chips adó” segítségével kényszerítenek, hogy akármennyi vízhez legfeljebb 5
gramm konyhasót és legalább 4,7 gramm káliumot pótoljunk naponta. Ezzel rövidítik az életünket és rontják
a szaporodó képességünket. E hatásait Nobel-díjas kutatók is megállapították. Ezek okozták, hogy nemrég a
153 spermadonornak jelentkező magyar férfi közül csak 3-nak spermáját minősítették megtermékenyítésére
alkalmasnak. Ezalatt maga a fajirtó a testnedvek élettanilag optimális arányai, azaz a Ringer infúzió dózisai
szerint igyekszik pótolni ezeket a (vérelektrolit alkotó) létfontosságú anyagokat, az optimális napi dózisaik: 3
liter vízhez 27 gramm tiszta konyhasó + 0,4 gramm kálium. Ők lehetőleg az átpárolt desztillált tiszta vizet
használják ivóvízként, miközben azt terjesztik róla az ÁNTSZ révén, hogy életveszélyes mérgezést okozhat.

Mindezekről részletes mérési stb. dokumentáció is található a www.tejfalussy.com honlapon. Mentsétek el a
saját számítógépetekre, mielőtt eltüntetik az internetről, ugyanis állandóan próbálkoznak az eltüntetésével.

Donald Trump amerikai elnök úr részére azért próbálom eljuttatni a fenti bizonyítást és a mellékelt 
alábbi bizonyítékokat, mert feltételezem az amerikai lakosság részéről is védeni akarását, és azért is, 
mert ha intézkedne a kálisóval lakosság mérgezés leállítására, talán Magyarországon is leállítanák.

Ez a minden embernél élettanilag optimális étkezési víz, konyhasó és kálium dózis: 

http://www.tejfalussy.com/
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Professzor úr szóbeli nyilatkozatát a sóarányokat változtatási ügyben lásd: www.tejfalussy.com, 10. videó!

TÁRGYI BIZONYÍTÉK A KÁLISÓVAL MÉRGEZÉSSEL NÉPIRTÁSI TUDATOS CSALÁSRA: 

http://www.supercoloncleanse.hu/termekek_bonsalt.html

BONSALT  natrium mentes só 

Az új generációs szívbarát BONSALT a sós izek szabadságát nyújtja. A BONSALT olyan étkezési só, 
amely kizárólag természetes anyagokat tartalmaz, viszont nem tartalmaz nátriumot, amely 
szervezetünkben számos betegség forrása. Különböző érrendszeri problémák, ízületi panaszok, magas 
vérnyomás esetén gyakran halljuk orvosainktól, hogy egészségünk védelmében csökkentsük a konyhasó 
fogyasztását. A konyhasó (NaCI) túlzott fogyasztásának egészségkárosító hatása van az emberi 
szervezetre.

http://www.tejfalussy.com/
http://www.supercoloncleanse.hu/termekek_bonsalt.html
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Az emberi testben a nátrium fontos szerepet játszik a folyadékháztartás és a vérnyomás 
szabályozásában. Naponta kb. 500 mg. vagyis 1/10 teáskanálnyi nátriumra van szüksége a 
szervezetünknek, ami természetes módon fordul elő táplálékunkban. Hagyományos asztali só 
fogyasztásával átlagosan 2400-6900 mg nátrium kerül be a szervezetbe, amely raktározódik, megköti a 
vizet, ízületi és szívproblémákat, izomgyengeséget, magas vérnyomást okoz, hozzájárul a csontritkulás 
és a veseproblémák kialakulásához. A nátriumszegény étrend csökkenti a krónikus szívelégtelenséggel 
járó folyadékpangást.

Étkezési szokásainkon viszont nagyon nehéz változtatni. Ehhez nagy segítséget nyújt a BONSALT 0 % 
nátrium tartalmú só. melynek fogyasztása lehetővé teszi bármely főtt sós nyers ételünk megszokott sós 
ízének élvezetét anélkül, hogy károsítanánk egészségünket. A speciálisan alacsony kalóriatartalmú 
bármely diétához használható.

A túl sok konyhasó bevitele számos civilizációs megbetegedés kialakulásában szerepet játszhat.  A 
konyhasó nátriumot tartalmaz. Az emberi testben a nátrium fontos szerepet játszik a folyadékháztartás 
és a vérnyomás szabályozásában. A sós ételek fogyasztása tüzeli a só utáni vágyat, a só álcázza, elnyomja
a természetes ízeket. Hagyományos táplálkozással, Nátrium-klorid tartalmú asztali só használatával 
naponta 2400-6900 mg-nátriumot viszünk a szervezetünkbe.

Egy napra:  átlagosan kb.  fél  gramm nátriumra  (500 mg.),  vagyis  1/10 teáskanálnyira  van szüksége
szervezetünknek, mivel valamennyi nátrium természetes módon is előfordul a táplálékokban .

Kiszerelés: 350 g és 85 g

Összpontosítsunk tehát a nátrium visszaszorításra!

A nátriumbevitel csökkentésének legbiztosabb módja, ha csökkentjük a konyhasó, sós ételek és a sós 
fűszerek fogyasztását. 
Egészségünk védelmében korlátoznunk kell az asztali só fogyasztását, amely következményeként a 
vizelet több kálciumot választ ki, és ezzel a csontritkulás és csonttörések kockázatát növeli. A 
többletnátrium raktározódik a testszövetekben és vizet tart vissza. Ez püffedést idéz elő, ami viszont 
megemeli a vérnyomást, ez pedig a szív igénybevételét, terhelését növeli meg.

A konyhasó fogyasztás és az egészségi állapot közötti összefüggést leginkább a magas vérnyomás 
betegséggel tudjuk bizonyítani.

Hazánk felnőtt lakosságának 15 – 20%-a hipertóniás, vagyis magas vérnyomás betegségben szenved, 
amely betegség növeli az érelmeszesedés, a szív – és érrendszeri megbetegedések, pl. infarktus vagy az 
agyvérzés kialakulásának kockázatát. 

A magas vérnyomás betegség következtében egyéb betegségek kialakulását is eredményezheti: a 
vesebetegségeket, belső elválasztású mirigyek, izületek megbetegedését, központi idegrendszer 
betegségeit stb. 

Az erősen sózott ételek nagy szerepet játszanak a gyomorrák kialakulásában.
A súly- és vérnyomáskontroll mellett a sószegény étrend kedvezően hat a menstruáció előtti tünet 
együttesre, bizonyos fejfájástípusokra, és néhány depresszióra is. 

Csökkenti továbbá a krónikus szívelégtelenséggel járó folyadékpangást.
Étkezési szokásainkon viszont nagyon nehéz változtatni.
Ehhez nagy segítséget nyújt a BONSALT NÁTRIUM MENTES SÓ, amely természetes anyagokat 
tartalmazó ásványi só.
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Normális testi funkcióinkhoz, testünk folyadékegyensúlyának szabályozásához szükségünk van sókra.

Öröm ízlelni, tesztelni az újgenerációs BONSALT sót, melynek fogyasztása lehetővé teszi  bármely főtt, 
vagy nyers ételünk megszokott sós ízének élvezetét.
A szívbarát BONSALT sós ízek szabadságát nyújtja.

Speciálisan alacsony kalóriatartalmával bármely diétához használható.

A forradalmian új BONSALT sót, mely 0% Na tartalmú, 25 országban forgalmazzák.
Egyre nagyobb teret hódit a fejlett országokban, mint Japán, Németország, USA, Anglia.
Mostantól Magyarországon sem kell nélkülözni az egészség sóját.
A családok asztalainál a legjobb ízeket nyújtja az EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD FELÉ A BONSALT. 

Három ízben kapható: natúr, fokhagymás és hagymás változatban. 

A só növeli a rák kockázatát
- derült ki egy 11 évig tartó japán vizsgálatból. 40 ezer középkorú férfit és nő vizsgáltak majd 
megállapították, hogy a nagyobb mennyiségű sófogyasztás körülbelül kétszeresére növeli a rákos 
megbetegedések veszélyét. 

Az ételek sózása, pácolása és füstölése népszerű eljárás a japán konyhában, pedig a pácolt zöldség vagy 
tészta éppannyira gazdag nátriumban, mint amennyire szegény C-vitaminban. Megfigyelték, hogy az 
évek során, ahogy a japán étrend elnyugatiasodott, jelentősen csökkent a gyomorrák megjelenése, de 
még mindig a legsűrűbben előforduló rákos megbetegedés a szigetországban. 

Nemcsak a túlzott sófogyasztás, de a zöldségek, gyümölcsök hiánya és a dohányzás is rizikófaktorai a 
gyomorráknak - különösen férfiak esetében. 

Az még nem teljesen tisztázott, hogy a gyomorrákot maga a só okozza-e, vagy a felhasznált tartósítók és 
a só keveréke. Nagy-Britanniában például, ahol nem elterjedt a japán konyha, a hasonló rákos 
megbetegedések előfordulása jóval ritkább. 

A gyomorrák ma is a legelterjedtebb a rákos megbetegedések között - 1996-ban háromnegyed millió 
halálesetet okozott világszerte. 

A só minden élőlény számára életfontosságú ez különösen érvényes asztmás, allergiás és autoimmun 
megbetegedésekre. Víz, Kálium és só együttesen szabályozzák a szervezet vízháztartását. A víz, a szállító 
szerepét betöltve a sejtek anyagcsere folyamatainál keletkező bomlástermékeket távolítja el. A sejten 
belüli víz háztartásért a Kálium felelős, mennyiségbeli arányában. A növény világban is a gyümölcsök 
húsának keménysége is a Kálium által megkötött víztől függ. A napi ételeink sok Káliumot tartalmaznak,
az elfogyasztott gyümölcsök és zöldségek formájában, de szinte sót alig. Ezért fontos a só mindennapos 
utánpótlása. Só vizet von el a sejtekből, így biztosítja a sejten kívüli víz háztartást. Szerveztünkben 
alapjában véve két "tenger" van az egyik a sejten belüli, a másik a sejten kívüli. Az egészségünk e két 
"tenger" egyensúlyától függ. Ezt tudjuk biztosítani elegendő víz bevitellel, Káliumban gazdag 
gyümölcsök és zöldségek, valamint egy természetes só fogyasztásával.
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a só, hiszen a nátrium szervezetünkben ugyanúgy "stratégiai" folyamatokban vesz részt. Jelentős 
szerepe van pl.: a sav-bázis egyensúly és az ozmotikus nyomás fenntartásában, továbbá az ideg- és 
izomműködésben.

Az étkezési vagy asztali só hagyományosan finom szemcséjű, átlagosan 98-99%-ban, illetve ezen felüli 
NaCI-tartalmú. A konyhasó nátrium kationból és klorid anionból áll. A szervezetünkben lévő Na 60-
65%-a a test víztereiben és 35-40%-a kötött formában a csontokban, kötőszövetekben található.
A nátrium fontos makro elem az ember számára, mégis egyre többször halljuk, hogy sok nátrium kerül 
be a szervezetünkbe. Magyarországon az emberek táplálkozással naponta átlagosan 5-15 gramm 
nátriumot visznek be szervezetükbe. Ezzel szemben célszerű volna napi 2 gramm nátrium fogyasztása, 
amely 5 gramm konyhasónak felel meg.

A nátrium kiürülése vízzel együtt oldott formában történik, minél több konyhasót fogyasztunk, annál 
több folyadék szükséges a vesén át történő kiválasztáshoz. Ez ad magyarázatot arra, hogy sós ételek 
fogyasztásakor megnő a szomjúság érzetünk. Nagy só mennyiség kiválasztása fokozott terhelést ró a 
vesére és a szívre is, tekintettel arra, hogy a vesén a vén a szív pumpálja át.
Ételkészítéshez ajánlatos a csökkentett nátriumtartalmú só használata, amely 40%-kal kevesebb 
nátriumot tartalmaz (betegség esetén kérje táplálkozási szakember véleményét, mert,bizonyos 
betegségek fennállása esetén használata kontraindikált).

Az elkészített ételeket alulsózottan készítsük el, és biztosítsunk lehetőséget annak utólagos, egyéni ízlés 
szerinti ízesítésére.

Az ételek fűszerezése, a fűszerek helyes használata ősidők óta fontos szerepet játszik a nemzetek 
kultúrtörténetében. Magyarországon is jellemző a fűszerbőség, ugyanakkor igen sok hazai fűszernövényt
egyáltalán nem veszünk figyelembe, helyettük a só, és a magas sótartalmú ételízesítők kerültek előtérbe. 
A sótlanság leplezésére, illetve kevesebb konyhasó felhasználására számtalan fűszer, ízesítő, főzet 
alkalmazható.

Káliumnak és nátriumnak fontos szerepe van az ideg- és izomműködésben, a savbázis egyensúly 
biztosításában, az ozmotikus nyomás fenntartásában, az ingerületi folyamatokban. Nátrium esetében a 
felnőtt ember napi szükséglete 2 g-ra, kálium esetében 3 g-ra tehető. A napi klór (klorid) igény is 3 g-ra 
tehető, bevitele főleg konyhasóval történik. Szerepe a só- és vízháztartás szabályozásában, ill. a savbázis 
egyensúly fenntartásában rejlik.

Kalcium és foszfor a csontszövet két fő alkotóeleme, de jelen vannak a testnedvekben is. A napi 
kalciumszükséglet 0.8 g-ra, a foszforszükséglet 1.0 g-ra becsülhető. Fontos szerepe van a 
magnéziumnak is (izomműködés, fehérje-, szénhidrát- és zsíranyagcsere), a napi szükséglet kb. 0.4 g. 

Megemlítendő még a kén, a napi szükséglet 1.0 g körüli érték, s a szervezetbe elsősorban a kéntartalmú 
aminosavakban gazdag élelmiszerekből (pl. hüvelyesek) jut. Az 1. és 2. táblázat adatai alapján 
megállapítható, hogy káliumban a zöldség- és főzelékfélék közül nagyon gazdag a zöldborsó, a paraj és a 
karalábé. A gyümölcsök közül a vörösribiszke káliumtartalma kiemelkedő. Magnéziumban pedig 
elsősorban a cékla, a paraj és a zöldborsó gazdag. Nem kiegyensúlyozott táplálkozás esetén elsősorban e 
két elem hiánya várható.

Táplálkozás élettani szakemberek véleménye szerint az lenne az ideális, ha aNa + Ca K + Mg hányados 
értéke 1 körül lenne. Sajnos a hazai élelmiszerfogyasztók táplálkozási szokásait figyelembe véve erre a 
hányadosra 2-3 körüli érték adódik. Élelmiszereink elkészítése során kevesebb só felhasználásával (a 
nátrium bevitel csökkentése) valamint a fokozottabb zöldség- és gyümölcsfogyasztással (a kálium és 
magnézium bevitel növelése) elérhető ill. megközelíthető lenne az ideális arány. Így a gyümölcs és 
zöldségfogyasztásnak egészségjavító ill. egészségmegóvó szerepe is említésre méltó. A cikksorozatunk 
következő részében a zöldségek és gyümölcsök rosttartalmáról ill. a diétás rost táplálkozásbiológiai 
jelentőségéről adunk információt

Nátrium. Az étvágy fenntartásában, a vér vegyhatásának megőrzésében van fontos szerepe. A napi 
nátriumszükséglet: 2-4 g, amelyet 8-10 g só biztosít. A szervezet izzadással, hányással, hasmenéssel 
jelentős mennyiségű sót veszíthet. Ilyenkor sózott levesekkel, sózott teákkal, ásványvizekkel pótoljuk a 
veszteséget. Különösen érzékenyek a sóveszteségre a kisgyermekek, az idősek, a gyomoroperáltak. 
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Kálium. A napi kálium szükséglet: 3-3.5 g. A kimerültség, a betegség, a megerőltető izommunka fokozza 
a sejtekből való kálium kiáramlást, ezért megnő a szervezet kálium igénye. A burgonya, a főzelék és a 
gyümölcsfélék gazdag kálium források. A nátrium-kálium fogyasztás optimális aránya 1:1. Ennek 
túllépése szív-és keringési betegségek kialakulásához vezethet 
A kálium körülbelül 150 grammnyi mennyiségben található meg a szervezetben, szinte kivétel nélkül a 
sejteken belül, a sejtplazmában oldva található meg. Legfontosabb szerepei a nátriummal együtt az 
ingerület-átvitel, ennek elengedhetetlen eleme.

Mihez szükséges? 

Sav-bázis egyensúly, idegrendszeri ingerületek átvitele, izomműködés, sejtek energiaellátása

Mennyi szükséges belőle?

kálium szükségletét - mivel a nátriumhoz hasonlóan szintén minden élelmiszer tartalmazza - csak 
becsülni tudjuk. Miután átlagos napi bevitele 2-6 gramm, hiányállapota nem is fordul elő. Napi 
szükséglet/adagolás: 3500mg 

Hiányállapotok

Mai táplálkozásunk mellet hiányállapota nehezen alakulhat ki, főleg hányás, hasmenés szerepelhet az 
okok között. A szív működése zavarttá válik, izomgyengeség jelentkezik, a vesék működése károsodhat. 

Túladagolás A kálium túladagolása csak káliumkészítmények fokozott adagban való alkalmazása mellett
képzelhető el. Ez napi 15-20 gramm kálium bevitelét jelenti, ekkor általános mérgezési tünetek lépnek
fel.”

Tejfalussy András további hatásmérés tudományi szakértői megjegyzései a méréstani bizonyítékokkal:

1./ A klinikai kísérletek során, egészséges emberek közül 10-ből 10-nél, 1 gramm káliumtól is 50%-osra
csökkent a vizeletkiválasztás, ha éhgyomorra, fél liter vízzel megitatták, ha pedig 2 grammot ittak,
akkor kb. 1 órára mindegyikük vérszérumában mérgezőre nőtt a a káliumtartalom! 

2./WHO IS SZERVEZI A CSALÁST, JAVASOLVA A KONYHASÓ KORLÁTLAN LECSERÉLÉSÉT
KÁLISÓRA:
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3./ Az Intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata tankönyv (Hyperkalaemia) fejezete szerint is, ha 1
órán  belül  20  vagy  40  mval  (0,8  vagy  1,6  gramm)  káliumnál  több  jut  be  a  vérbe,  veszélyes
káliummérgezést okoz:
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4./AZ ÁLLATOK IS MEGBETEGEDNEK A MÉRGEZŐRE NÖVEKVŐ KÁLIUM DÓZISTÓL:

5./SZÍVMŰKÖDÉSRONTÓ, DAGANATKELTŐ, MAGAS VÉRNYOMÁS OKOZÓ, NEMI JELLEG
TORZÍTÓ IS A KÁLIUM TÚLADAGOLÓ, KONYHASÓ HIÁNYOS ÉTKEZÉSRE FELBIZTATÁS

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás
  (Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)

NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK,
HOGY  A  HAMIS  ELMÉLETEKRE  ÉS  AZOKAT  „IGAZOLÓ”  HAMIS  STATISZTIKÁKRA
ALAPOZÓ  „STOP  SÓ  NEMZETI  CSÓCSÖKKENTÉSI  PROGRAMMAL”  TUDATOSAN
SOKSZOROZZÁK A RÁK-  ÉS EGYÉB ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGEGSÉGEK GYAKORISÁGÁT. 

A MEDICINA Orvosi  Könyvkiadó  (Budapest,  1976)  „Technika  a  biológiában  8”  c.  kiadványában,  „A
biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az
akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall,
Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és
biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció
mérési eredményeire is hivatkozik ( zárójelben jelzem, hogy a könyvből idézett megállapítások a könyv mely
oldalain találhatók ).



14./9    2018.06.14   Kód: Donald-Trump-Bonsalt-1080614

EZEK  A  NEMZETKÖZI  TUDOMÁNYOS  PUBLIKÁCIÓK  EGYBEHANGZÓAN  BIZONYÍTJÁK  AZT,
HOGY  A  NÁTRIUMHIÁNYOS  ÉS  KÁLIUMDÚS  DIÉTÁN  TARTOTT  EMBEREK  ÉS  PATKÁNYOK
MELLÉKVESEKÉRGE  HORMONTERMELÉSÉVEL  KAPCSOLATBAN  A  TUDOMÁNYOS  KUTATÓK
VISZONYLAG  ÁTFOGÓ  ÚJ  VIZSGÁLATI  EREDMÉNYEKKEL  RENDELKEZNEK  (134),  AMELYEK
SZERINT  A  NÁTRIUMHIÁNYOS  VAGY  KÁLIUMDÚS  DIÉTÁN  TARTOTT  ÁLLATOKBAN
(PATKÁNYOKBAN) ÉS EMBEREKBEN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK
BE,  MIKÖZBEN  A  SZERVEZET  ELETROLIT-  HÁZTARTÁSÁNAK  EGYRE  SÚLYOSABB
ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A későbbi,  hosszabb  távon  is  egészségkárosító,  életrövidítő,  ivartalanító  stb.  hatások,  például
konkrétan a következők: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás
alakul ki. (167)

3./  A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./  Csökken a nátrium kiválasztása,  a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél,  de a
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez hosszabb ideig tart,
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./  A  vér  besűrűsödése  miatti  veseműködés  romlás  fokozza  a  renintermelést,  renintermelő
vesedaganatok jönnek létre. (169) 
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A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg
eltorzulást („pszeudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszekszuális : 

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlődési  zavarait,  pl.  szeméremajkak  összenövését,
klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./  Fiatal  fiúknál  korábbi  pénisz-megnagyobbodást,  korábbi  erőteljes  izomzat  kifejlődést,  a
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll-
növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./  Pszeudohermafroditizmus  tünetként  fiúgyermekeknél  és  férfiaknál  emlő-megnagyobbodást
okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG PANASZIRODA FELÉ TETT ÚJ FELJELENTÉS INDOKOLÁSA:

AZ  ÜGGYEL FOGLALKOZÓ  ÜGYÉSZEK  ÉS  (HAMIS)  SZAKÉRTŐIK  KÖZEL 20  ÉVE  FOLYAMATOSAN
„NEM BŰNCSELEKMÉNYNEK” MINŐSÍTIK EZT, A KONYHASÓHIÁNNYAL ÉS KÁLISÓVAL NÉPIRTÁST. A
SÓKITERMELŐ CÉGEK ÉS AZ ÉLELMISZER BOLTOK TÖBBSÉGE, S AZ EZEKET „ELLENŐRZŐ” HAZAI
HATÓSÁGOK SEM HAJLANDÓK ELÁRULNI A KÁLISÓVAL KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI „SÓK”
ÉS  AZOKKAL  KÉSZÍTETT  ÉLELMISZEREK  KONYHASÓ-  ÉS  KÁLIUMTARTALMÁT.  EKÖZBEN  AZ
INTERNETEN  IS  ÉS  EGYÉB  PUBLIKÁCIÓKKAL  IS  BÜNTETLENÜL  RÁGALMAZZÁK  AZ  FENTI
BŰNCSELEKMÉNYEK  KIDERÍTŐIT,  BIZONYÍTÓIT.  SOKSZOR  AZT  IS  TAGADJÁK,  HOGY  KÁLIUM-
TARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓK IS FORGALOMBAN VANNAK! ILYENEK PL. A BONSALT ÉS A (BIOKÓSER!)
BONOSAL,  MINDKETTŐ  SZINTE  TELJESEN  KÁLISÓ.  „KONYHASÓPÓTLÓ  GYÓGYTÁPSZERKÉNT”  A
GYÓGYSZERTÁRAK  KORÁBBAN  KB  99%-OS  KÁLISÓTARTALOMMAL  REDI-SÓ-t  ÁRUSÍTOTTAK.  A
LEGÚJABB NÉPIRTÓ TALÁLMÁNY A VIVEGA, EZ 40% KÁLISÓT TARTALMAZ. AZ BENNE A TALÁLMÁNY,
HOGY A MÉRGEZŐ KÁLISÓ ROSSZ ÍZÉT FŰSZEREKKEL FEDIK EL. DE 20-50% KÁLISÓ VAN SZÁMOS
EGYÉB HAZAI SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI SÓBAN IS. TÖBB OLYAN „SÓT” IS TALÁLTUNK, AMELYNÉL
RÁTÖLTÖTTÉK A MÉRGEZŐ KÁLISÓT A KONYHASÓRA, ÉS A KÉTFÉLE „SÓT” ÖSSZE SEM KEVERTÉK!

A fenti módszerrel előidézett betegségeket mindenféle más okokra vezetik vissza, miközben ezt a két fő
okot, a nátriumhiány okozást és káliummérgezést okozást elhallgatják, vagy ellenkező hatásúnak tüntetik
fel.  Miniszteri,  államtitkári  szintről  „elavultnak”  hazudják  az  élettani  optimum  szerinti  (fiziológiás
mértékű)  sópótlást,  a  vér-elektrolit  nátrium  :  kálium  :  víz  arányának  megfelelő  étkezést.  Pedig  a
fiziológiás sópótlás helyességét a tengervíz, a magzatvíz és a vérszérum és a fiziológiás infúziós Ringer-
oldat  ezekével  azonos,  optimális  nátrium  és  kálium  dózisarányai  is  igazolják.  ISMERT  ORVOSI
TANKÖNYVEK SZERINT EKG TORZULÁS IS MUTATJA, HOGY EGÉSZSÉGES FELNŐTTNEK IS RONTJA A
SZÍVMŰKÖDÉSÉT  NAPI  3-4  GRAMMNÁL TÖBB  KÁLIUM  SZÁJON  ÁT  BEJUTTATÁSA,  SŐT,  1  ÓRÁN
BELÜL, PL. ITALLAL A VÉRBE JUTTATVA, MÁR 1-2 GRAMM KÁLIUM IS VESZÉLYESEN MÉRGEZHET!

6./  Közönséges  csalás,  hogy  miután  csak  a  kikérdezett  személyek  1/6-nál  tapasztaltak
vérnyomáscsökkenést  a  konyhasó  dózis  csökkentése  után  (az  is  lehet,  hogy  nem attól,  hanem egyéb
változás  okán),  az  5/6-uknak  viszont  nem  csökkent  vagy  nőtt  a  vérnyomása,  valamennyi  nyugati
országban  a  normálisnak  az  ötöde  alá  csökkentették  a  konyhasódózist  és  a  normális  tízszerese  fölé
növelték a káliumdózist, egy Lewis Dahl nevű kutató patkányokon végzett, emberre hamisan átszámolt
konyhasó dózis hatás mérési eredményei alapján:
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7./ A nemzetközi szabadalmaim szerinti  sokváltozós Antirandom biológiai hatás mérések közvetlenül is
megjelenítették a talaj vízben oldott káliumtartalmát kálium műtrágyázással növelés sejtközi folyadék és
ezáltal sejtmérgező hatását. Látható, hogy a kálium műtrágya felfokozza a pusztító hatását az aszállyal
okozott  stressznek,  és  káliummal  túladagolt  a  növények  elveszítik  a  nitrogén  és  foszfor  műtrágya
dózisokhoz alkalmazkodó képességüket is. 
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8./ Műholdvezéreléssel automatizált (digitalizált) mezőgazdassági technolgiákat kalibráló (bázis)software:
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8./ Randomizált mérésekkel 100 év alatt sem lehet megbízható módon kimutatni a kálium mérgezőségét!

LICENC HASZNOSÍTÁSI JAVASLAT ELŐTERJESZTÉS DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖKNÉL

Az Antirandom kalibráló software és létesítmény terv innovációink előnyeiről további tájékoztatásul lásd a
MEZŐGAZDASÁGI  HATÁS-MÉRÉS-KALIBRÁLÁSI  REFORM  címmel  mellékelt,  „Antirandom-mg-
meroletesitmeny-terv-modellek-1981-93” iratjelű, az interneten is közzétett demonstrációs dokumentációt!
Javaslom  Donald  Trump  elnök  úrnak,  kössön  velünk  Amerika  nevében  olyan  licenc  hasznosítási
szerződést,  melynek  alapján  törvénnyel,  kötelezően  bevezettetheti  a  nemzetközi  szabadalmaimban  is
szereplő, egyébként is szerzői jogvédett, biológiai hatás mérés automatizálási sokváltozós ANTIRANDOM
software-eimet, az ezekre alapozott biológiai hatás mérő létesítményeket megvalósító, korszerű műhold
vezérelt  mérésekkel digitalizált  mezőgazdasági vegyszerhasználat ellenőrzést.  Ne tűrje a kevés tényezős
„randomizált  kísérleteken”  alapuló  hamis  statisztikákkal  hamisan  kalibrált  mezőgazdasági  vegyszer-
alkalmazásokkal népirtást, a vegyszerek biológiai hatásai tényleges mérésének továbbra is akadályozását!
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