TISZTELT EURÓPAI BIZOTTSÁG!

Kód: EU-bizottsag-pontositas-170421

Köszönöm, hogy vállalták az üggyel foglalkozást. Alábbi válaszuk figyelembe vételével konkrét
hatás-mérési és tankönyvi bizonyítékok mellékelésével ezúton pontosítom az eredeti beadványt.
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I.
A beadványt Orbán Viktor miniszterelnök úr segítésére nyújtottam be az Európai Unióhoz, miután a
magyarországi ügyészek és bíróságok semmibe veszik az emberi testelektrolit folyadék a vérszérum
egészséges embernél természetes víz : konyhasó= 110 és nátrium : kálium = 30 arányát. Kell, hogy
tudják: ezeknek az anyagoknak a vérbe juttatása infúzióval és étkezéssel ugyanilyen víz-, konyhasóés kálium dózis aránnyal optimális. Tényt hamisít a konyhasó kálisóra cserélését ajánló FAO/WHO:
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II.
Egy nap alatt, 3 liter víz pótlás mellett a 27 gramm konyhasó vérbe juttatása sem sok, és a 0,36
gramm kálium pótlása sem kevés. Minden orvos és gyógyszerész kell tudja: ez optimális a szív
számára:
A Ringer infúziós oldat desztillált vízben oldott anyagai:

III.
Az Önök által hivatkozott EU állásfoglalásban semmibe veszik, hogy 3 liter víz mellett 27 gramm
konyhasó bejuttatása optimális, de csak 0,36 gramm káliumé. Fordított, 1/30 arányban bejuttatva a
konyhasót és káliumot leállíthatja a szívet. A kálisót szívműtéteknél és kivégzéseknél is használják
szívleállításra!
Népirtási bűncselekmény, elképesztő csalás, hogy a gyermekeket és a szívbetegeket is felbiztatják a
konyhasó hiányos és a káliumot mérgező túladagoló étkezésre, az Önök által is hivatkozott hamis
alábbi honlap szövegekkel:
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IV.
Megváltoztatták a vérvizsgálatoknál a nátrium és kálium határértékeket, hogy ne jelezze a
vérvizsgáló laboratórium a vese- és szívműködést is rontó túlzottan magas kálium szintet és az
életveszélyesen alacsony nátriumszintet, hogy ne maradjon mérési bizonyítéka a népirtásnak!
A Stop Só Program, Chips adó és Menzareform csalással az élettanilag optimális dózis ötöde
alá (!) csökkentették a napi konyhasópótlást (és ezzel a nátriumpótlást). Közben a vérben
naponta pótolni szükséges 0,2 – 0,4 gramm kálium helyett a tíz- vagy húszszorosánál is több,
4,7 grammnál több kálium akármennyire gyors „napi” pótlására biztatják fel a magyarokat.
Miközben tudják, hogy ezekel Nobel-díjas kutatók (1950) konkrét étkezési nátrium- és kálium
dózis variációs élettani hatás mérései szerint magas vérnyomást és számos egyéb betegséget,
pl. ivartalanodást is okoznak, vagyis emberiség elleni el nem évülő bűncselekmény folytatnak:
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V.
STOP SÓ PROGRAMMAL ELŐIDÉZHETŐ, MEGSOKSZOROZHATÓ BETEGSÉGEK
Ügykód: nepirtonatriumhianyeskaliumtuladagolas140606aj

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás

(Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)
NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY A „STOP SÓ
NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM”, AMI HAMIS ELMÉLETEKET HAMISAN IGAZOLÓ „EPIDEMIOLÓGIAI
STATISZTIKÁKRA” HIVATKOZIK, TUDATOSAN MEGSOKSZOROZZA A RÁK- ÉS AZ EGYÉB ÉLETRÖVIDÍTŐ
BETEGSÉGEK 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 ).
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 ELEKTROLIT-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)
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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)
A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg eltorzulást
(„pszeudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszexuális :
21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitoriszmegnagyobbodást. (169-170)
22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (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 ÉLELMISZER BOLTOK TÖBBSÉGE, DE AZ EZEKET „ELLENŐRZŐ” HAZAI HATÓSÁGOK SEM HAJLANDÓK
ELÁRULNI A KÁLISÓVAL KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI „SÓK” ÉS AZOKKAL KÉSZÍTETT ÉLELMISZEREK
KONYHASÓ- ÉS KÁLIUMTARTALMÁT. A MÉRGEZÉS OKOZÓI AZ INTERNETEN ÉS EGYÉB PUBLIKÁCIÓKKAL
BÜNTETLENÜL RÁGALMAZHATJÁK A FENTI BŰNCSELEKMÉNYEK KIDERÍTŐIT, BIZONYÍTÓIT. SOKSZOR AZT IS
TAGADJÁK, HOGY FORGALOMBAN VANNAK KÁLIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓK IS! PL. A SZINTE TELJESEN KÁLISÓ

26/7. Iratjel: EU-bizottsag-pontositas-170421

(BIOKÓSER!) BONSALT, A ZSIDÓ „SARA LEE”-RŐL ELNEVEZETT HASONNEVŰ CÉGNEK A „CSÖKKENTETT
NÁTRIUMTARTALMÚ” ÉTKEZÉSI SÓJA, VAGY A BONOSAL STB. ELŐTTE KONYHASÓ PÓTLÓ GYÓGYTÁPSZERKÉNT
ÁRUSÍTOTTÁK A KB. 99%-OS KÁLISÓ TARTALMÚ REDI-SÓ-t A GYÓGYSZERTÁRAK. A „VIVEGA” A LEGÚJABB
NÉPIRTÓ TALÁLMÁNY. EBBEN 40% A KÁLISÓ. AZ A TALÁLMÁNY, HOGY ERŐS FŰSZEREKKEL ELFEDIK A KÁLISÓ
MÉRGEZŐSÉGÉT JELZŐ ROSSZ ÍZT! EGYÉBKÉNT SZÁMOS MÁS HAZAI SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI SÓBAN IS 2050% A KÁLISÓ. TÖBB OLYAN CSÖKKENTETT NÁTRIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓT TALÁLTUNK, AMELYEKNÉL A
MÉRGEZŐ KÁLISÓT RÁTÖLTÖTTÉK A KONYHASÓRA, S MÉG CSAK ÖSSZE SEM KEVERTÉK A KONYHASÓT ÉS
KÁLISÓT!

VI.
Napi 4,7 grammnál több kálium pótlásra biztatják fel a magyarokat, miközben tudják,
hogy napi 5-8 gramm kálisó 2,2-3,5 gramm kálium tartalmától is már eltorzul az előtte
egészséges felnőtt ember EKG diagramja, tehát ennél több veszélyezteti a szívműködést:
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VII.
A Stop Só programmal az Európai Uniós szakártók előírták a „napi 4,7 grammnál
több kálium pótlását, miközben minden orvos tanulja, hogy 1 óra alatt akárhonnan,
akárhogyan a vérbe bejutott 0,8, ill. 1,6 grammnál több kálium veszélyes keringési
zavarokat, szívleállást is okozhat, ahogy az egy napon belül bejutó 11 grammnál
több kálium is:
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VIII.
Kód: orvosszakertoketfeljelentes170421
Feljelentés az ORFK-hoz, közérdekű bejelentés a Magyar Tudományos Akadémia elnökéhez.
Semmi sem bizonyítja, hogy jobb, ill. veszélytelenebb az egy napon belül akármilyen megoszlással
4,7 grammnál több káliumot a vérbe juttatás, mint a Recommended Dietary Alllowances 10 t.
Edition szerinti 0,2 – 0,4 gramm közötti. Viszont a hazai klinikai ellenőrző mérések során már 1 - 4
grammnyi kálium is vizeletkiválasztás csökkentő, EKG torzító, gyomor- és bélfal mérgező volt.
Lásd az a mellékelt akadémiai elnöki titkársági és orvosszakértői intézeti igazgatósági tanácskozási
emlékeztetőinket. Továbbá Nobel-díjas (1950) kutatók nátrium- és kálium dózisvariációs
hatásmérései patkányoknál, de embereknél is bebizonyították, lásd a mellékelt eredményeiket, a
káliumtúladagolás és hiányos nátriumpótlás (csökkentett konyhasópótlás) életrövidítő, vese- és
szívmérgező, izomgyengítő, idegmérgező, magas vérnyomást is előidéző, rákkeltő, ivartalanító,
vagyis fajirtó hatását. Véleményem szerint nem kérdés, hogy a szaporodásgátló és nyugdíjelrabló
mellékelt izraeli König módszer magyarországi adaptációja a káliumot mérgezően túladagoló és a
szükséges NaCl konyhasó helyett patkányméreg kálisó pótoltató MTA szervezésű Stop Só program.
Az étkezési sót, amiben az étkezési só szabvány is előírja a legalább 97%-os nátrium-klorid
tartalmat, átértelmezték a patkányméreg tiszta (potash) kálisóra. A kálisót jelenleg is Star kosher
tanúsítvánnyal BONSALT-ként árusítják, lásd melléklet. „Gyógytászerként” is kálisót árusítottak a
gyógyszertárak„REDI Só”-ként”, előbb receptre, majd recept nélkül is, a 2 grammja vesemérgező, a
2 vagy 4 grammja vagy annál több EKG torzító, szívmérgező hatását bizonyító klinikai kísérletek
mérési eredményei ellenkezőre hamisításával és orvosi tankönyvi határértékek semmibe vételével.
Haladéktalan büntetőeljárást követelek a magyarokat „Nemzeti Stop só Program”, „Chipsadó” és
„Menzareform” csalásokkal életrövidítő és ivartalanító bűnszervezet akadémiai, egyetemi és egyéb
kutatóintézeti hamis szakértői, s az ellenük tett feljelentéseket elutasító ügyészek és bírák ellen is.
Tűrhetetlen, hogy holokausztot folytatnak a magyarok ellen, lásd orbansegitese-170419 melléklet!
1.
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2.
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3.
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AZ EURÓPAI UNIÓS ALAPBEJELENTÉS EGY MÁSIK ÜGGYEL UTÓLAG KIEGÉSZÍTÉSE
EZÚTON KIEGÉSZÍTEM A STOP SÓ CSALÁS ELLENI BEJELENTÉS AZ ALÁBBIAKKAL:
ELKÉPESZTŐ TOVÁBBI CSALÁS, HOGY A „STOP SÓ PROGRAM” CSALÁSSAL
ELŐIDÉZETT VÉRELEKTROLIT ZAVART RÁFOGJÁK A MÉREGMENTES DESZTILLÁLT
VÍZ „MÉRGEZŐSÉGÉRE”! A GYÓGYHATÁSÚ, EGÉSZSÉGVÉDŐ TISZTA DESZTILLÁLT
VIZET KINEVEZTÉK „VÍZMÉRGEZÉS OKOZÓNAK”. RÁFOGJÁK A TISZTA VÍZRE A
KÁLIUM TÚLADAGOLÁSSAL ÉS KONYHASÓ HIÁNNYAL TUDATOSAN ELŐIDÉZETT
VÉRELEKTROLIT ZAVART. EGYÉRTELMŰEN BIZONYÍTJA A TUDATOS CSALÁST,
HOGY A SALSOL INFÚZIÓ CSAK TISZTA DESZTILLÁLT VÍZBŐL ÉS CSAK TISZTA
KONYHASÓBÓL ÁLL! MINDEN EGYES LITER SALSOL INFÚZIÓ TISZTA DESZTILLÁLT
VÍZBEN OLDOTT 9 GRAMM TISZTA KONYHASÓT IS BEJUTTAT A VÉRBE!!! EGYIK
SEM MÉRGEZŐ. VISZONT ÉLETVESZÉLYESEN MÉRGEZŐ LENNE, HA KONYHASÓ
HELYETT ENNYI GRAMM KÁLISÓT TENNÉNEK BELE! A KÁLISÓ KORÁBBAN SOSEM
VOLT „ÉTKEZÉSI SÓ”! A KÁLISÓ VESZÉLYES MÉREG. PATKÁNYMÉREGKÉNT IS
HASZNÁLTÁK! CSALÁS AZ ÉTKEZÉSI SÓ FOGALOMKÖRÉT A MÉRGEZŐ KÁLISÓRA
KITERJESZTÉS, ÁTÉRTELMEZÉS!
Verőce, 2017. 04. 21.
Tejfalussy András
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4.
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IX.
A fenti klinikai mérési eredmények meghamisításával konyhasó helyett „gyógytápszerként”
engedélyezett, gyógyszertárakban országosan árusított patkányméreg kálisó doboz feliratai.
4 grammnál többet ki sem mertek próbálni, de a napi 6-10 grammja fogyasztását ajánlják:
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X.
Professzor Dr. Papp Lajos akadémiai nagydoktor szívsebész ny. egyetemi tanár
írásbeli szakvéleménye az élettanilag legjobb víz-, konyhasó- és kálium pótlási
dózisokról:

Professzor Dr. Papp Lajos akadémiai nagydoktor szívsebész ny. egyetemi tanár
szóbeli szakvéleménye az élettanilag legjobb víz-, konyhasó- és kálium pótlási
dózisokról:
Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról
https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M
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XI.
Szlovákiai akadémiai kutatóintézeti kutató szakvéleménye a káliumműtrágyákkal
növelt káliumtartalmú élelmiszernövények tejmérgező, rákkeltő és ivartalanító
hatásairól és egyéb károkozásairól:

26/17. Iratjel: EU-bizottsag-pontositas-170421

XII.
A legelő állatokat a tavasszal gyorsan növekvő növények ilyenkor megnövekedő
káliumtartalma is megmérgezi, lásd az alábbi állatorvosi egyetemi tankönyvben:
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XIII.
Star kosher tanúsítvánnyal is árusítják étkezési sóként a patkányméreg kálisót
Kód: bonsalt-koser-120123

MITŐL ROTHAD SZÉT AZ AMERIKAI ÉS MAGYAR NÉPEGÉSZSÉGÜGY IS?
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, a Ptk. 484-487. §. szerinti
közérdekű nyilvános kárelhárításként. Copy: Európai Parlament, Strasbourg.
T. Dr. Balczó Zoltán, Magyar Országgyűlés Elnöke kezéhez! (Fax:+36-1-441-4806)
Miután a Parlament által megszavazott hamis törvényekre és hamis rendeletekre
alapozott (=az ügyészség és a bíróság által nem büntethető) genocídiumról van szó,
csak az Országgyűlésnél (annak elnöknél) lehet bűnvádi eljárást kezdeményezni azok
ellen az idióta és/vagy csaló miniszterek, államtitkárok, rabbik, orvos, gyógyszerész,
természetgyógyász és kereskedő stb. bűnsegédeik ellen, akik a hatás kalibráló klinikai
mérések eredményeit meghamisítva KÓSER SÓKÉNT is ajánlják, reklámozzák* a
“BONSALT”-nak (“JÓSÓ”-nak) elnevezett ÉLELMISZER-MÉRGET. Ezek miatt
fogyatkozik hazánk magyar lakossága évente több tízezerrel!
Az alábbi “kóser termék reklám” közveszélyes: az ajánlott kb. 1/1 nátrium/kálium
arány, a csak kb. 1 gramm/nap Na dózis, de akár 1 gramm/óra-nál is nagyobb napi
K- dózis életrövidítő és ivartalanító hatású, életveszélyes kálium-túladagoláshoz és
nátriumhiányhoz vezet. Az élettanilag optimális (fiziológiás) Na és K dózisok és
beviteli sebességek ugyanis étkezésnél is kb. ugyanazok, mint a fiziológiás infúziós
Ringer oldatnál, amely 3 liter vízben feloldva 27 gramm konyhasót, de csak 0,9
gramm kálisót juttat be 24 óra alatt, azt is 24 órára elosztva, erősen lelassítva.
A Bonsalt-ajánlók tudatos egészségkárosító bűnözése abból is nyilvánvaló, hogy a
tengervízben, az emberi vérszérumban és a magzatvízben is 30/1=30 az élettanilag
optimális Na/K arány. De ezenkívül Nobel-díjas kutatók mérései és a szívsebész ny.
egyetemi tanár Prof. dr. Papp Lajos akadémiai nagydoktor szakvéleménye is ezt
bizonyítja. A dokumentumokat lásd a http://aquanet1.net76.net honlapunkon!
Verőce, 2012. január 23.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (személyi szám: 1-420415-0215) okl. vill.
mérnök, méréstani szakértő, Agroanalízis Tudományos Társaság Környezet-védelmiés Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a., Cégbíróság által kijelölt
végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115. tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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*A feljelentett reklámozók hamis só-szó használatra alapított hamis “egészségvédő”
tanácsai és a gyilkos sókeveréket ajánló reklámszövegük az “internetes boltjukból”:
BONSALT az Egészség sója
Manapság sokan úgy érzik, hogy csökkenteniük kell sófogyasztásukat, ezért a sót helyettesítő
termékek egyre népszerűbbek. A Bonsalt egy olyan sópótló ... www.bonsalt.hu:
“ Manapság sokan úgy érzik, hogy csökkenteniük kell sófogyasztásukat, ezért a sót helyettesítő
termékek egyre népszerűbbek. A Bonsalt egy olyan sópótló, amelynek íze nagyon

hasonlít az asztali sóéra és segíti az egészség megőrzését.
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.
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 nátriumbevitel csökkentésének legbiztosabb módja, ha csökkentjük a konyhasó, sós ételek és a
sós fűszerek fogyasztását.
Ehhez nagy segítséget nyújt a BONSALT NÁTRIUM MENTES SÓ, amely természetes
anyagokat tartalmazó ásványi só.
A Bonsalt minden egyes összetevője természetes eredetű és fogyasztásra alkalmas. Káliumklorid, L-lizin mono-hidroklorid, tisztított borkő, Cream of Tartar, glutaminsav és szilikondioxid. Ezek mindegyike természetes, jótékony hatást gyakorol a szívre, a só
nátriumtartalmát 100 grammonként 44,8 gramm káliummal helyettesítve.
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A Bonsalt korszerű technológia alkalmazásával, a legszigorúbb minőségellenőrzési előírások
betartásával készül
A kálium-klorid a termék sópótló összetevője. Ez egy olyan ásványi anyag, amely
természetesen előfordul az ételekben, és szervezetünk számos funkciójához elengedhetetlen. A
kálium szabályozza a szervezet folyadékegyensúlyát és a szívizom összehúzódását. Ennek az
ásványi anyagnak a hiánya izomgyengeséget, hányást és ingerlékenységet okoz.
Szervezetünkből a vizelettel távozik.
L-Lizin mono-hidroklorid: ez az esszenciális aminosav fontos a
csontok egészséges növekedéséhez és fejlődéséhez. Elősegíti a
kollagén, enzimek, antitestek és egyéb anyagok termelődését.
Lehetővé teszi az energia kinyerését a zsírokból és részt vesz a
fehérjék lebontásában. Sós ízt ad a keveréknek
Glutaminsav: Ez egy olyan aminosav, amely az agyban
ingerületátvivő (neurotranszmitter) anyagként működik.
Hozzájárul a szénhidrátok felszívódásához (az
energiatermeléshez fontos) és elengedhetetlen az immunrendszer megfelelő működéséhez is.
Tisztított borkő: Ez a kellemes ízű természetes anyag szőlőből készül. Jó ízt ad a terméknek.
Kiegyensúlyozott étrend. Ugyanekkora adag hagyományos asztali só (nátrium-klorid) 393 mg
nátriumot tartalmaz. A magas vérnyomásban szenvedő egyének számára a maximális

ajánlott napi nátriumbevitel 2400 mg (1/2 evőkanál asztali só), amelybe beleértjük a
főzéshez és az asztalnál elhasznált sót is. Az átlagos elfogyasztott sómennyiség
naponta 2300 és 6900 mg között mozog.
A Bonsalt 448 mg káliumot tartalmaz grammonként (1/4 evőkanál). Nagyjából ugyanennyi
káliumot tartalmaz 100 g burgonya vagy egy közepes méretű banán. A felnőttek számára ajánlott
minimum káliumbevitel 2000 mg naponta.
A szívbarát BONSALT sós ízek szabadságát nyújtja.
Speciálisan alacsony kalóriatartalmával bármely diétához használható !!
A családok asztalainál a legjobb ízeket nyújtja az EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD FELÉ A BONSALT.

A termék rendelkezik a Star-K Kosher tanúsítvánnyal is.
BONSALT natrium mentes só 0,85 gr
700 Ft/db
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BONSALT natrium mentes só 0,85 gr
3 db

BONSALT nátrium mentes só 350 gr
1800 Ft/db

BONSALT nátrium mentes só 350gr
és 0,85 gr együtt
1800 Ft/db

Név (feladó):
E-mail (feladó):
Cím:
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Telefon szám (06-xx-xxxxxxx):
Üzeneted tárgya:
Üzenet szövege :
Biztonsági kérdés: Mennyi 9 + 10?
Rendelés
Fedezze fel a só egészségjavító hatását.
Név, telefonszám megadása és legalább egy termék kiválasztása kötelező!
<< Vissza “

**
1. Utóirat: Lásd a csatolt mellékletben, a Nobel-díjas kutatók és számos más akadémiai kutató alábbi hatás
kalibráló mérései eredményei szerint, az optimális, vagyis fiziológiás nátriumpótlásnál sokkal kevesebb
nátriumot pótlás, de a fiziológiás káliumpótlásnál sokkal több káliumot a vérbe bejuttatás is, együtt pedig
különösen, elsősorban az alábbi betegségek okozza, pl. vérbesűrűsödést és amiatti veseromlást és magas
vérnyomást stb. idéz elő, ezek pedig lerövidítik az állatok és emberek életét, miközben nem csak elrákosítják
és ivartalanítják őket, de érzelemmentesítik (bárgyúsítják) is, hogy ne védekezhessenek. A fiziológiás pótlást
lásd Dr. Papp Lajos szívsebész professzor, akadémiai nagydoktor, ny. egyetemi tanár, ugyancsak mellékelt
szakvéleménye alapján!
2. Utóirat: Felkérem Balczó Zoltán elnök urat, hogy igazolja vissza, mint közérdekű bejelentést is a jelen irat
kézhezvételét, és nézzen utána, adjon számot, hová, kik és hogyan tüntették el az Országgyűléshez, ill.
személyesen ő hozzá címzett jelen ügybeli korábbi közérdekű bejelentéseimet, és jelentse is fel azok
eltüntetőit, érdemben meg nem válaszolóit! Vagy adja ki az adataikat, hogy én megtehessem, mert
genocídiumot bűnpártolnak. Arról van szó, hogy mindenféle méregdrága import műszerekkel nagy
pontossággal mérnek, de ezután hamisan határértékezik, meghamisítják a dózis- hatásoknál mért adatok
jelentését, és bebeszélik a nátrium és a kálium természetes (“kóser”) anyagok súlyosan egészségkárosító
dózisait “egészségjavítóként”. Ez történik a Bonsalt, Vivega, Redi só, Sara Lee, Douwe-Egberts és más,
“Horváth Rozi minőség garanciás”, szabványsértő “eu-s étkezési sóknál”, látszólag “törvényesen”.
1./ nepirto-Na-K-arany-tunetei (2 oldal)
2./ Dr. Papp Lajos professzor szakvéleménye, 2010. január 6.

Magyarország, 2017. 04. 21.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (személyi szám: 1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértő,
Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja PJT, 1036
Budapest, Lajos u. 115., www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 218 1408

26/23. Iratjel: EU-bizottsag-pontositas-170421

Iratjel: orbansegitese-170419
MAI „MAGYAR HOLOKAUSZT” (KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS ORBÁN VIKTOR SEGÍTÉSÉRE)
A Magyarország területét elfoglalni akaró spekulánsokat szolgáló hazai államigazgatási maffia a hazánkban
élő különféle népcsoportok élethosszát és szaporodását ingatlankiürítési (értsd: ingatlanspekulációs) és
nyugdíjbefizetés eltulajdonítási céllal tervszerűen szabályozza az alábbi alattomos „biokémiai módszerével”:
A módszerük nagyon egyszerű. Olyan árakon és olyan reklámszövegekkel forgalmazzák az egyes helyeken,
körzetekben lévő bolthálózatok a mérgezően sok káliumot tartalmazó és konyhasó hiányos étkezési sókat és
egyéb élelmiszereket, hogy tervezett mértékben csökkentse azoknak a népcsoportoknak, néprétegeknek az
átlagélethosszát és szaporodását, amelyeket az adott helyről ki akarnak pusztítani. Ha az áldozataik bármiért
lázadoznának, növényvédő mérgeket keverhetnek az ivóvizükbe. Egy váci vízmű kútban pl. kb. 8000%-kal
több volt a mérgező növényvédőszer – egy akkreditált labor szerint – mint amit az Európai Unió megenged!
Mindeközben az áldozatokat ellentmondásos, zavaros tudományos és áltudományos indokolásokkal vakítják,
cirkuszokat rendeznek (Európai Uniós, Soros György stb. ügyekben), hogy elterelje a figyelmet a népirtásról.
Eltitkolják, szembehazudják a hosszú életet és jó szaporodóképességet biztosító víz, konyhasó és
káliumpótlási (dózis-) arányokat. Az igazat több tucat hazugsághoz keverve teszik közzé, hogy ne higgyük
el. Legutóbb például az „AMIRŐL AZ ORVOS NEM MINDIG BESZÉL” című lapban (2017. áprilisi szám,
61-67. oldal). Optimálisként bebeszélik napi 4,7 grammnál (!) több kálium akármilyen gyors „pótlását”. Pl.
az említett lapban is szereplő Szendi Gábor. Miközben tudják, hogy már 1 gramm kálium is vesemérgező, s a
2 grammnál több kálium szívmérgező is, ha egy óra alatt bejut a vérbe. Bebeszélik, hogy szükségtelen a
konyhasóval (nátrium-kloriddal) sózás. Miközben tudják, hogy leépül a szervezet, ha a konyhasópótlás napi
15-25 grammnál kevesebb. Mérgezőnek hazudják a méregmentes tiszta (desztillált) ivóvizet, miközben ez a
legegészségesebb, gyógyító hatású ivóvíz. Titkolják, hogy csak desztillált víz és konyhasó van a gyógyító
Salsol és Salsola infúzióban, minden egyes literében 9 grammnyi (!) tiszta konyhasó. Az ugyancsak gyógyító
Ringer infúzióban kálium is van, de minden literében csak 0,12 gramm (!), ennyi az optimális, ez az arány az
egészséges ember vérszérumában! Ez a természetes arány önmagában is 100%-osan leleplezi a sózáscsökkentési és káliumtúladagolási csalást. Emellett 1950-ben Nobel díjat kapott három tudományos kutató,
akik nem a megbízhatatlan, ellentmondásos „halálozási oki statisztikákra”, hanem konkrét nátrium és kálium
dózis variációs étel hatás mérésekre alapozva, patkányoknál és embereknél is egyértelműen bebizonyították,
hogy a mérgező kálium túladagolás és vagy hiányos nátriumpótlás is életrövidítő (vese- és szívmérgező,
magas vérnyomás előidéző, izomgyengítő, idegbeteggé, rákbeteggé, allergiássá tevő stb.), sőt ivartalanodás
(pszeudohermafroditizmus) okozó, vagyis nyilvánvaló népirtó hatású, de a mérési eredményeiket részletesen
ismertető könyvet úgy adta ki a MEDICINA 7000 példányban, hogy az orvosok közül is alig tud róla valaki!
Védekezni csak tiszta konyhasóval és ivóvíz desztillálással (a desztillált ivóvíz és a tiszta konyhasó Salsol
oldat szerinti dózisú étkezési pótlásával) és a káliumtúladagolási mérgezés akadályozásával, a káliumpótlás
tudatos tervezésével lehet. A Nemzeti Stop Só Program, Chipsadó és Menzareform elnevezésű kormány
szélhámosságok bizonyítékait és ezen védekezési tudnivalókat lásd a www.tejfalussy.com honlapom Videó,
Email könyv, Tudományos kutató képzés on-line és MEHNAM, valamint www.aquanet.fw.hu rovataiban.
El kell érnünk, hogy a hazai kormány valamennyi menzán és egyéb étkezésénél haladéktalanul betiltsa a
nátrium-klorid (NaCl) konyhasópótlás napi 5 gramm alá korlátozását, az ún. „Nemzeti Stop Só Programot,
Menzareformot, Chipsadót”, s azt, hogy a patkányméreg hatású, életrövidítő és ivartalanító kálium-klorid
(KCl) kálisóval sózzák az ételeinket, az egészségvédő tiszta nátrium-klorid konyhasó helyett. Be kell tiltatni
a megfelelő konyhasó pótlás esetén egészségvédő, gyógyhatású tiszta desztillált ivóvíz (ÁNTSZ által is)
mérgezőnek hazudását, és a mérgező vegyszerekkel, vírusokkal szennyezett csapvíz ivására felbiztatásokat!
Ne vállaljatok bűnrészességet a népirtásban! Hívjátok fel a többi magyar figyelmét a népirtás bizonyítékaira!
Jelen tájékoztatás jogos védelemként változatlan formában a felelősségemre bárhol közzétehető, terjeszthető!
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Verőce, 2017. 04. 19.
Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
megbízás nélküli kárelhárító
www.tejfalussy.com
+36 20 218 1408
feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
címzett:Elnok@kuria.birosag.hu;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>
titkos másolat:l. . .
dátum:2017. április 20. 10:06
MAI „MAGYAR HOLOKAUSZT” (KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS ORBÁN VIKTOR
tárgy:
SEGÍTÉSÉRE)
küldő:gmail.com

---
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feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:SANTE-CHAP@ec.europa.eu
Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
"Prof. Dr. Papp Lajos" <szivvel.lelekkel.pl@gmail.com>;
"Dr. Horváth István" <drhorist@freemail.hu>;
másolatotBalczó Zoltán <zoltan.balczo@europarl.europa.eu>;
kap:laszlo.tokes-assistent@europarl.europa.eu;
"dr. Éva Maria Barki" <eva.barkie@lawie.at>;
"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>;
Elnok@kuria.birosag.hu
titkos
...
másolat:
dátum:2017. április 21. 21:51
Stop Só ügyi beadvány pontosítása az Európai Bizottság Egészségügyi és
tárgy:
Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság 10.04.2017.-i állásfoglalására válaszként
küldő:gmail.com
:Fontos a varázsgömbünk szerint.
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