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Világméretű csalás a túladagolt mérgező kálium életmentőnek hazudásával vegyi fegyverként országhódítás
A Szendi Gábor (lásd feljelentes-szendig-ellen-170217) és a terrorista bűntársai elleni feljelentés kiegészítése:
Világszerte kálisóval mérgeztik, irtják azokat a népeket, akiktől el akarják tulajdonítani az országaikat. Nem csak
az embereket mérgezik vele. A gazdasági állataikat és növényeiket is. Figyelem elterelésre szolgál, hogy a kálium
túladagolás mérgező hatásait egyéb károsító hatásokra fogják rá. Hazánkban például a kálisóval kevert
konyhasóra foghatják rá a kálium műtrágyával felfokozott aszálykárt. Ha valaki észrevette, hogy a kálisóval
műtrágyázott földjén sokkal erősebben pusztít az aszály, mint a környező termőföldeken a „szakértők”
valószínűsíthetik: ő biztosan a konyhasóval kevert kálisóval műtrágyázott, figyelmen kívül hagyva, hogy a
konyhasóval bevitt nátrium (Stefanovits Pál talajtan professzor nyilatkozata szerint) „az ördög a talajban”. Ezért is
árusítanak olyan kálium műtrágyákat, amelyekre nincs ráírva, hogy konyhasót is tartalmaznak. Például a hazai
„40%-os kálisó elnevezésű” műtrágyában a 60% (!) kálisó mellett 26% nátrium-klorid konyhasó van! Kiderült,
hogy a mérgezési csalás elfedésére olyan „műtrágyázási tartamkísérletekkel” álellenőrzik a műtrágya hatásokat,
amelyek „egybemossák” a növényeket befolyásoló hatásokat. Ezek évtizedek óta elfedik a kálisóval országosan
előidézett gazdasági és egészségi károkat. A világméretű kálium túladagolási csalás akadémikus és egyetemi tanár
pozíciókkal is jutalmazott szakértői a (valószínűtlen!) kálium hiány vélelmezett veszélyeivel riogatják a népeket.
Lekicsinylik, elhallgatják a kálium túladagolás mérgezőségét. Gátolják a kálium túladagolás mérgező hatásait
bizonyító mérési eredmények közzétételét. Azt hazudják, hogy a vese eltávolítja a mérgező káliumtöbbletet,
miközben tudják, ismerik a cáfolatát, azt, hogy egy óra alatt az 1,6 grammnál, de egy nap alatt a 11 grammnál
több kálium ami biztosan életveszélyes. Ha a károsultak előtt nem sikerül eltitkolniuk a kálium túladagolás
mérgező hatását leleplező hatásméréseket, kórusban szembehazudják azokat, mindenhol becsmérlik, rágalmazzák
a mérgező hatást hatás mérésekkel bizonyító publikációk szerzőit, a valaha létezésük nyomait is eltüntetni
próbálva. Velem szemben is ezt teszik a kálium túladagolás mérgezőségét kimutató Antirandom hatásmérés
szabadalmaztatása, kb. 40 év óta. Kik lehetnek ezek a terroristák? Valószínűsíti a „hová tartozásukat”, hogy az
olyan országok egyáltalán nem vagy csak alig használnak kálium műtrágyát, lásd Kínát és az iszlám országokat,
ahol nem terrorizálhatják az államigazgatást a Talmud és Tóra által rablógyilkosságra felbiztatott, az Izraeli
Tudományos Titkosszolgálat által koordinált minisztériumi, akadémiai, egyetemi vezetők, ill. hamis tudományos
szakértők.
A kálisóval rablógyilkoló maffiát a nemzetközi szabadalmaim szerinti ANTIRANDOM biomonitor software-es
hatásmérés buktatta le. A software szerinti hatásmérő létesítmény terv meg „fóliaházi aszály” kell hozzá.

A konyhasóval kevert mérgező kálisó betiltatásáért benyújtott Petíciónkra a mezőgazdasági miniszerek nem
válaszoltak. Állítólag Ángyán József államtitkárnál „tűnt el”. A hazai tudományos akadémiai elnök Pálinkás
József a petíciót közzétevő honlap betiltásával fenyegetéssel reagált. Az általuk elszabotált petíció(in)kat lásd a
www.tejfalussy.com honlapomon az „52. E-mail könyv: Az 1. és 2. petíció dokumentációja” cím alatt.
Jogos védelem (Btk.), és mint korábbi országgyűlési szakértő, megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében is,
Orbán Viktor miniszterelnökhöz a korábbi nyilvános közérdekű bejelentései kiegészítéséként is benyújtja:
Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló
www.tejfalussy.com
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Feljelentem Szendi Gábort Az életmentő kálium című publikáció szerzőjét, a népirtó
vegyi fegyver kálium túladagolásra felbiztatásával terroristáknak bűnsegédkezési váddal.
Indokolás:
Megbízhatatlanok a kálium túladagolás „vérnyomás csökkentő gyógyhatásának” bizonygatásához a
az alábbi publikációjában hivatkozott „vérnyomás csökkenési statisztikák”. Szendi Gábor tudatosan
vezeti félre az olvasókat, miután maga is megállapította korábban, hogy az ilyen csekély vérnyomás
változások kisebbek a vérnyomás mérések pontatlanságnál, s emiatt az ezekre alapozott statisztikák
alkalmatlanok a vérnyomásra gyakorolt tényleges hatások bizonyításra. Lásd: „Paleolit táplálkozás”
(JAFFA Budapest, 2009., 162-170. oldal.)
Azért is tudatos a Szendi Gábor részéről folytatott hamis felbiztatás, mert az általa „életmentőnek”
hirdetett „sokszoros kálium túladagolás vérnyomásnövelő, életrövidítő és ivartalanító, fajirtó hatását
1950-ben Nobel díjat kapott kutatók mérései is bizonyítják, hazánkban is közzétették a nátrium és
kálium dózis variációs publikált hatásméréseik ezen eredményeit. Lásd „Technika a biológiában 8.,
A mellékvesekéreg biológiája”, Medicina Orvosi könyvkiadó 1976.). Ezenkívül Szendi Gábornak
hivatalból is tudni kell, hogy a szív számára legjobb nátrium : kálium dózisarány a Ringer infúziós
oldat szerinti, s hogy ez étkezés esetén sem lehet más. Tudja, hogy a Ringer infúzióval 24 óra alatt
(lassanként) 3 liter desztillált vizet és 27 gramm konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot juttatnak
be a vérbe. Nem pedig 4,7 grammnál több káliumot, amire Szendi Gábor felbíztat! Ő is fedezi, hogy
„Star kosher tanúsítványos Bonsalt egészségvédő étkezési sóként” árulják a patkányméreg kálisót.
A túladagolt kálium vegyi fegyver, a Fekete Angyalként elhíresült ápolónő is azzal sorozatgyilkolt!!
Jogos védelemként (Btk.), megbízás nélküli kárelhárítás keretében (Ptk.) indítványozom Szendi
Gábor büntetőbíróságon elítélését a magyarok mérgező kálium túladagolásra felbiztatásában
tudatosan bűnsegédkezése alapján. A hazai terroristák több magyar embert gyilkolnak le a kálium
túladagolással havonta, mint ahány keresztényt az iszlám állam terroristái a világon eddig összesen!
Verőce, 2017. 02. 17.
Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
(1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
www.tejfalussy.com
Csatol melléklet: az internetről bűnügyi bizonyítékként kimásolt Szendi Gábor publikáció:

http://www.tenyek-tevhitek.hu/az_eletmento_kalium.htm

13/3.

„Szendi G:
Az életmentő kálium
A genetikai mismatch, azaz össze nem illés számos területen ássa alá a modern ember egészségét. A nyugati
étrend rejtett hiányai alattomban ássák alá az egészséget, úgy, hogy a végeredményben kialakuló
betegségeket "korral járónak" és sorszerűnek tekintik. Ilyen a magas vérnyomás, a szívbetegség, a sztrók és
még sok "apróság", amit az évtizedeken át fennálló káliumhiány eredményez.
A paleót ismerők számára közhely már, hogy az Európában kb. 5000 éve elterjedt földművelés alaposan
megváltoztatta táplálékunk összetételét. A magnéziumhiányról már korábban írtam, most egy másik fontos
elem szerepére szeretném a figyelmet felhívni.
A természeti népek és a paleolit kor embere még napi 6-10 gramm káliumot fogyasztott (He és MacGregor,
2008), míg a mai átlag amerikai felnőttek kevesebb, mint 2%-a fogyaszt naponta 4.7 g-nál többet (Cogswell
és mtsi., 2012). A nátrium-kálium arány rendkívül fontos a szervezet normál működése szempontjából, a
fokozott nátriumfogyasztás csökkent kálium bevitel mellett szív- és érrendszeri betegségeket és egyéb
működési zavarokat okoz a szervezetben. Míg a paleolit kor embere 16:1 arányban fogyasztott káliumot és
nátriumot, ma a fejlett országokban ez az arány körülbelül 0.6:1. azaz a káliumfogyasztás több mint a
huszadára csökkent (Rodrigues és mtsi., 2014). Valójában -szemben a közegészségügyi tanácsokkal - nem a
sófogyasztást (azaz a nátriumbevitelt) kéne csökkenteni, hanem a káliumfogyasztást növelni. A
közegészségügy által elvárt mértékű sófogyasztás csökkentés tényleges előnyt nem jelent a
vérnyomáscsökkentésben (Adler és mtsi., 2014), ugyanakkor jelentősen megnöveli a kardiovaszkuláris
halálozás kockázatát (Stolarz-Skrzypek és mtsi., 2012).
Ha azt kérdezzük, hova tűnt az étrendünkből a kálium, akkor a válasz kettős. Egyrészt káliumot leginkább
zöld növények és gyümölcsök fogyasztásával lehet komolyabb mennyiséget bevinni. A sok gyümölcs
azonban előnytelen a magas fruktóz és cukortartalom miatt, maradnának hát az alacsony energiatartalmú
zöldségek, amiből viszont igen keveset fogyaszt a nyugati ember. Ráadásul 1940 és 1991 között az
élelmiszerekben átlagosan 15%-kal, gyümölcsökben 19%-kal csökkent a káliumtartalom (Watts, 2008). Az
alacsony szintű zöldségfogyasztás és a káliumbevitel drámai csökkenése közti kapcsolat erősen
megkérdőjelezi azt a magyar paleósok közt terjedő divatot, hogy egyesek a ketogént kezdik "igazi" paleóként
hirdetni, azt állítva, hogy a ketózis (zsírégetés) volna az ember természetes üzemmódja. Az emberi szervezet
fokozott káliumigénye is közvetetten bizonyítja, hogy az ember mindig is sok növényt fogyasztott. A ketogén
ásványianyag pótlás nélkül komoly ion kiegyensúlyozatlansághoz vezet.
A sok káliumfogyasztás egészséges embereknél baj nem okozhat, mert a vese a fölösleget kiválasztja. Baj
csak akkor lehet a káliumpótlásból, ha valakinek a veséje károsodott és nem képes a megfelelő káliumnátrium arányt fenntartani. A nyugati népesség kevés káliumot fogyaszt, s mivel a vese maximális kálium
visszatartás esetén is folyamatosan káliumot ürít, ezért alacsony kálium és magas nátrium fogyasztás esetén
óhatatlanul relatív káliumhiány lép fel, mert a só ürítés fokozza a káliumvesztést (Schaefer és Wolford,
2005).
Kórosan alacsony káliumszintet (hypokalémiát) okozhat pl. a vízhajtók szedése, de a bétablokkolók,
penicillin származékok, kortizonkezelés is. Az intenzív osztályra kerülők 20%-a közepes-súlyos
hypokalémiában szenved, a baleseti sérülteknél egy az arány 40-70% is lehet (Schaefer és Wolford, 2005). A
magnéziumhiány általában káliumhiánnyal is jár, s jól ismert a nyugati népesség nagy része
magnéziumhiányban szenved (Galan és mtsi., 1997). A káliumhiány tünetei a fáradtság, izomgyengeség,
szívritmus zavarok (különösen szívbetegeknél), székrekedés, és olykor az állandó szomjúság.

13/4.
Kálium és vérnyomás
Harminckét placebo kontrollos vizsgálat összevont elemzése szerint minden 2 gramm növekmény a
káliumfogyasztásban magas vérnyomásban szenvedő betegek esetén átlagosan 4.4/1.8 (szisztolés/diasztolés)
vérnyomáscsökkenést eredményez. A káliumpótlásban elsősorban a káliumcitrát és a kálium bikarbonát
bizonyult hatásosnak, de a kálium klorid is megfelelőnek tűnt. Egy vizsgálat találta gyengébb hatásúnak a
kálium kloridot (Whelton és mtsi., 1997). Természetesen egészségesebb (volna) zöldségek fogyasztásával
növelni a káliumbevitelt. Valódi vegetáriánusoknak (azaz nem kenyéren, hanem zöldségeken élőknek)
általában alacsony a vérnyomása, akárcsak a természeti népeknek (Lindeberg, 2009). Azonban a reális
megoldás a tablettás, vagy a káliummal dúsított só.
Amikor a nyugati étrendet összehasonlították a vegetáriánus és a DASH (gyümölcs, zöldség, teljes kiőrlésű
gabona, zsírszegény fehérjék), akkor a DASH étrend bizonyult a leghatásosabb vérnyomás csökkentőnek.

(forrás: Appel
és mtsi., 1997)

Ugyanakkor az ideális vérnyomás 115/75, azaz még a legjobb étrenddel is - legalábbis a fenti vizsgálatbanaz ideálisnál magasabb vérnyomást lehetett csak elérni. Ez is a kálium mesterséges pótlása mellett érv. A
DASH étrend tipikusan a nyugati táplálkozási mítoszoktól fertőzött, ezért ajánlják a só és zsírszegény
étrendet az embereknek. Vajon mitől jobb a DASH étrend még a vegetariánus étrendtől is? Ha megvizsgáljuk
azonban a DASH étrend összetevőit és összevetjük más vizsgálatokkal, akkor megállapíthatjuk, hogy a
zsírszegény étrend nem jobb, hanem rosszabb hatású a vérnyomásra. Egy vizsgálatban a zsírok hatását
vizsgálták a vérnyomásra, és úgy találták, hogy a telített (állati) zsírok nem befolyásolják a vérnyomást, az
egyszeresen telítettlen zsírok (mint pl. a kókuszzsír, olívaolaj) kifejezetten csökkenti a vérnyomást
(Rasmussen és mtsi., 2006). A különbséget még eredményezheti a fehérjebevitel. A DASH étrendben
viszonylag magas a fehérjearány. A húgysavszint erős kapcsolatot mutat a vérnyomással (Feig, 2012;
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Johnson és mtsi., 2003). A húgysavszintet a fruktóz fogyasztás (Nakagawa és mtsi., 2006) jelentősen emeli, s
ismeretes, hogy a 20. század során a fruktóz fogyasztás drámaian megnőtt (ezzel édesít manapság mindent az
élelmiszeripar). A fehérjefogyasztás ezzel szemben csökkenti a húgysavszintet és a vérnyomást is (Hodgson
és mtsi., 2006). Kínában ott a legalacsonyabb a vérnyomás, ahol a legtöbb fehérjét fogyasztják (Lindeberg,
2009).
Paleo étrendre általában rendeződik a magas vérnyomás, ennek több okát láthatjuk. (Bővebben a Paleolit
Életmód Magazin 2015/1 számában, ami március 13-án jelenik meg.)
A kálium és a szív
A káliumhiány egyik jellemző hatása a szívkamrai aritmiák és fibriláció (kamraremegés). Ennek különösen
nagy a kockázata szívbetegeknél (Weiner és Wingo, 1997).
Minél magasabb a vérben a kálium szintje (a normál érték felső határáig), annál kisebb a kockázata a kamrai
tachykardiának (Macdonald és mtsi., 2004).

(Forrás:
Macdonald és mtsi., 2004)

A szívelégtelenségben szenvedők 50%-a hirtelen szívhalált hal, melynek hátterében általában az alacsony
káliumszintből fakadó szívaritmiák állnak (Macdonald és mtsi., 2004). A hypokalémiás betegek tízszer
gyakrabban halnak meg más kórházi betegekhez képest (Paltiel és mtsi., 2001). Magas vérnyomásban
szenvedő betegeknek gyakran adnak vízhajtót, amelynek némely típusa hypokalémiát okoz, ha nem pótolják
folyamatosan az elvesztett káliumot. Szívinfarktus után életveszélyes aritmiák alakulhatnak ki alacsony
káliumszint esetén. A hypokalémiás infarktusos betegeknél 5-ször valószínűbben alakul ki aritmia, míg 4.6
mmol/l szint felett nem figyeltek meg aritmiát (Kjeldsen, 2010). Még a normál intervallumon belül is, az
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alacsonyabb értéket mutatóknak háromszor nagyobb a kockázata az aritmiára,mint a felső értéket
mutatóknak. 7800 beteg adatait feldolgozva kiderült, hogy a 4 mmol/l alatti értéket mutatók a 4 mmol/l és a
4.9 mmol/l közé eső értéket mutatókhoz képest 56%-kal valószínűbben haltak meg általános okokból, 65%kal nagyobb eséllyel szívbetegségben, és 86%-kal valószínűbben szívelégtelenségben (Kjeldsen, 2010).
30 ezer ember vizsgálatából az derült ki, hogy akik mindennap fogyasztottak zöldséget és gyümölcsöt,
azoknak 30%-kal kisebb kockázatuk volt a szívinfarktusra (Yusuf és mtsi., 2004).
Elemzések szerint napi 600 gramm zöldség és gyümölcs fogyasztása 31%-kal csökkentené a koronária
megbetegedések számát (McKee és mtsi., 2006).
Egy idősek otthonában végzett vizsgálatban 1800 idős ember egy részénél bevezették a káliummal dúsított
só használatát, s ezáltal 76%-kal nőtt a káliumfogyasztás. A vizsgálat 31 hónapja alatt a káliummal dúsított
sót fogyasztók körében 60%-kal csökkent a szív eredetű halálozás, és az idősek 0.3-09 évvel éltek tovább
(Chang és mtsi., 2006). Ez egyben üzenet azoknak, akik bedőltek annak a hisztériának, hogy "népirtás"
folyik a kálium kloriddal "mérgezett" sóval. Akik felvásárolták a tiszta konyhasót, és azt hiszik, ezzel védik
az egészségüket, azok valójában tovább rontották az amúgyis rossz kálium-nátrium arányukat.

(Forrás: Chang és mtsi., 2006)
A grafikonról leolvasható, hogy a vizsgálat 1200. napján a tiszta sót fogyasztók közül már 20%-kal többen
haltak meg.

Kálium és sztrók
859 ötven és hetvenkilenc év közötti ember 12 éves követéses vizsgálatából az derült ki, hogy a legtöbb
káliumot fogyasztókhoz képest a legkevesebbet fogyasztóknak 2.6-szer volt nagyobb a sztrókkockázata.
Minden 400 mg növekmény a káliumfogyasztásban 40%-kal csökkentette a sztrók kockázatot (Khaw és
Barrett-Connor, 1987). A káliumfogyasztás a magas vérnyomástól, testsúlytól, életkortól függetlenül védett a
sztrókkal szemben.
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44 000 ezer ember követéses vizsgálata szerint a napi 2.4 gramm káliumot fogyasztókhoz képest a legalább
4.4 grammot fogyasztóknak 40%-kal kisebb volt a sztrókkockázata. A sztrók kockázat dózisfüggő volt, azaz
minél több káliumot fogyasztott valaki, annál kisebb volt a kockázata (Ascherio és mtsi., 1998). Hasonló
eredményt kaptak 86 000 nő 14 éves követéses vizsgálatában. Itt a legtöbb káliumot fogyasztóknak 38%-kal
csökkent a sztrókkockázata a legkevesebb káliumot fogyasztókhoz képest (Iso és mtsi., 1999).
Elemzések szerint napi 600 gramm zöldség és gyümölcs fogyasztása 19%-kal csökkentené a sztrókok számát
(McKee és mtsi., 2006). A banán az egyik legnagyobb káliumtartalmú növény, 10 dkg banán 400 mg
káliumot tartalmaz. Elvileg, ha banánból fedeznénk a napi zöldség és gyümölcsbevitelt, akkor napi 60 dkg
banán még mindig csak 2.4 gramm káliumot jelentene, ami még a manapság javasolt napi bevitelt sem
fedezi. Ezzel ismét azt szeretném sugallni, hogy ésszerűbb megoldás a káliumot tablettákból pótolni. A
vizsgálatok azt igazolják, hogy az elfogyasztott zöldség-gyümölcs káliumtartalma és a mesterségesen pótolt
kálium azonos hatású, azaz a kardiovaszkuláris kockázatok csökkentése szempontjából a természetes és
vegyület formájában bevitt kálium azonos hatású (He és MacGregor, 2008).
Kálium és izomzat
A káliumhiány, különösen, ha nagy erőkifejtés igénylő sportot űz valaki, izomsejt széteséshez vezethet,
továbbá a káliumhiány izomgyengeséget, fáradékonyságot, izomgörcsöket eredményezhet (Weiner és Wingo,
1997).
Kálium és cukoranyagcsere
A káliumhiány rontja az inzulintermelést és a sejteken az inzulinhatást, azaz ront a vércukorszinten (Weiner
és Wingo, 1997). A thiazid hatóanyagú vízhajtók jelentős káliumvesztést okoznak. Ötvenkilenc thiazid
hatását elemző vizsgálat összevont elemzése azt igazolta, hogy a káliumvesztés jelentősen rontja a
inzulinérzékenységet és megnöveli a cukorbetegség kockázatát (Zillich et al. 2006). Ugyanakkor
cukorbetegeknél a káliumpótlást óvatosan kell végezni, ha a betegnek már károsodott a veséje. A paleo
étrend amúgy javíthatja a károsodott vese funkcióját. Két vizsgálat is megerősítette, hogy a ketogén étrend
visszaállítja a vese működését - legalábbis egereknél.
Kálium és vese
A veseciszták egy részét az alacsony káliumszint okozza, és a káliumszint rendezése visszafejlesztheti a
cisztákat (Weiner és Wingo, 1997). A fokozott káliumfogyasztás csökkenti a kalciumürítést, s ezáltal egyfelől
csökken a vesekő kialakulásának kockázata, másrészt a nagy káliumfogyasztás csökkenti idős korban a
csontvesztést (He és MacGregor, 2001).
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(Forrás: He és MacGregor, 2001)
A legtöbb vesekő kalciumtartalmú, s mivel a fokozott káliumfogyasztás csökkenti a vesében a kalcium
kiválasztást, azáltal jelentősen csökken a vesekő kockázat (Curhan és mtsi., 1993). Ez különösen fontos
ketogén étrenden. A magas vérnyomás vesekárosító hatása ismert, így nem meglepő, hogy állatkísérletek
szerint a fokozott káliumbevitel kivédi a vesefunkciók romlását. Ráadásul az állatkísérletek szerint ez a
védőhatás túlmutat a vérnyomáscsökkentő hatáson is. Embereknél esettanulmányok igazolják a kálium
vesevédő hatását (He és MacGregor, 2008).
Összefoglalás
A kálium észrevétlenül lecsökkent táplálékunkban, s a rossz irányba eltolódott kálium-nátrium arány
jelentősen hozzájárult a szív- és érrendszeri betegségek elterjedéséhez, s a káliumhiány egyéb
következményei rontják a cukoranyagcserét, károsítják a vesét, fokozzák a vesekőkockázatot és a
veseciszták kialakulását. A kálium fontos szerepet játszik a szívizom, a vázizomzat, és az erek izomzatának
normál működésében. Fontos mindenkinek mesterségesen pótolni a káliumot, azonban károsodott
vesefunkció mellett folyamatosan ellenőrizni kell a vérben a káliumszintet, mert a túladagolás sem
veszélytelen. Egészséges embernél a vese a fölös káliumot gond nélkül eltávolítja.” * ???????
* A Szendi Gábor elleni bizonyítás kiegészítése: Az OÉTI által végeztetett klinikai kísérletekben a vízben
oldott 1 vagy 2 grammnyi kálium szájon át éhgyomorra 1 órán belül bejuttatása is 50%-kal csökkentette az
előtte egészséges felnőttek veséi vizeletkiválasztását, meghaladta a vese kálium eltávolítási sebességét, s ez
mérgezőre növelte a vérszérumuk káliumtartalmát,. Lásd a ” A MAGYARORSZÁGI TERRORISTÁK
SZEMÉTRE DOBTÁK AZ EGÉSZSÉGVÉDŐ VÍZ- ÉS SÓPÓTLÁSRA VONATKOZÓ TÖBB
EZER ÉVE JÓL BEVÁLT ELŐÍRÁSOKAT?” című további mellékletet!
Iratjele: szemetbedobtakazegeszsegvedeloeloirasokat170215

Kód: szemetbedobtakazegeszsegvedeloeloirasokat170215
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A MAGYARORSZÁGI TERRORISTÁK SZEMÉTRE DOBTÁK AZ EGÉSZSÉGVÉDŐ
VÍZ- ÉS SÓPÓTLÁSRA VONATKOZÓ TÖBB EZER ÉVE JÓL BEVÁLT ELŐÍRÁSOKAT?
Miért dobták szemétbe a több ezer éve bevált alábbi víz- és sópótlási egészségvédő előírásokat a
hazai egészségügyi vezetők, akik jelenleg „Nemzeti Stop Só Programként”, „Menzareformként” és
Chips adóval arra kényszerítik a magyarokat, felnőtteket és kisgyerekeket is, hogy egy napon belül
akármennyi víz mellé, akármilyen ütemezéssel 5 grammnál kevesebb konyhasót, de 4,7 grammnál
több káliumot pótoljunk? Elfelejtették a sejteket körülvevő testnedvek, a vérszérum víz : konyhasó
= 110, nátrium : kálium = 30 természetes (elektrolit) arányai ilyen mértékű változtatása állatnál és
embernél életrövidítő és ivartalanító hatását? Miért terjesztik a desztillált ivóvízről, hogy mérgező??
1./ A gyógyításra több száz év óta sikerrel alkalmazott fiziológiás infúziós Ringer oldat, desztillált
vízben oldva, literenként 9 gramm konyhasó mellett, 0,12 gramm káliumot juttat be lassú ütemben a
vérbe. Azért ennyit, mert ez felel meg a testnedvek, a vérelektrolit természetes víz:konyhasó=110 és
nátrium:kálium=30 arányainak. Például 24 óra alatt 3 liter Ringer infúzió, desztillált vízben oldva,
27 gramm NaCl konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe. Ezekből étkezéssel is
ennyit optimális a vérbe juttatni. Lásd: Gyógyszerész továbbképzés, biológiai és élettani
alapismeretek, Medicina 1958, 90. oldal.
2./ 1950-ben Nobel díjat kapott három kutató, akik patkányoknál és embereknél konkrét nátrium és
kálium dózis variációs hatás mérésekkel bebizonyították a túl sok káliumot és túl kevés konyhasót
bejuttató étkezés életrövidítő és ivartalanító, fajirtó hatását. Lásd: Technika a biológiában 8., A
mellékvesekéreg biológiája. Medicina 1976.
3./A „Belgyógyászat Alapvonalai 2” című könyv szerint, lásd Hyperkalaemia, szájon át 24 óra alatt
bejuttatva, 8 gramm kálisó, amiben 3,5 gramm a kálium, egészséges ember EKG-jét is eltorzítja,
rontva a szívműködést. Lásd: Medicina, 1969.
4./ „Az intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata” című tankönyv szerint, lásd Hyperkalaemia, a
24 óra alatt 280 mval, azaz 11 gramm káliumnál több akárhonnan, akárhogy vérbejutása veszélyes
méreg, s 1 órán belül a vérbe juttatva sokkal kevesebb is az, a 0,8 ill. 1,6 mval-nál, azaz 0,8 gramm
ill. 1,6 grammnál több kálium is már veszélyesen mérgező lehet. Lásd: Medicina, 1977., 192. oldal.
5./ Megfelelő étkezési konyhasó pótlás mellett mellett a lehető legjobb ivóvíz a tiszta desztillált víz.
Egy felnőtt kb. 12 gramm konyhasót veszít naponta. Növényekkel nem tud ennyi nátriumot pótolni,
csak konyhasóval. Lásd: Gimnázium Kémiakönyv III. osztály, Tankönyvkiadó 1990., 150. oldal.)
Vallási háttér:
Izraeliták tiszta desztillált víz esővizet isznak, mások szennyezettet (Talmud, Taanith 10 a. lap). Az
izraeliták egészségét és szaporodóképességét a desztillált tiszta ivóvíz és tiszta konyhasóval kellően
sózott kenyér védi, ettől gyógyulnak, mások nem juthatnak hozzá. (Talmud, Baba kamma 93 b. lap).
Lásd (A Talmud magyarul, Gede Testvérek RT., 2002, 62., 119. oldal.), és Tóra, 2 Mózes 23. 25-26.
Az állami tisztségviselők vagy nem is válaszolnak, vagy pimasz hazugságokkal érvelnek az ügyben.
Ezekben az ügyekben miért nem csinálnak rendet a magyar lakosságot „terrorfenyegetéstől védők”?
Alliance Israélitee terv végrehajtás a magyarok helyének elfoglalására, lásd HÍDFÕ Baráti Köre
Országhódítók c. kiadvány? (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.)
Attól tartanak, hogy megharagudnak rájuk az interneten konyhasó pótlóként patkányméreg kálisó,
„Star kosher tanúsítványos Bonsalt” reklámozói? Vagy az ilyeneket védő Izraeli Titkosszolgálat?
Verőce, 2017. 02. 15.
Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
www.tejfalussy.com

Tüntetésre felhívó
terjeszthető röpirat!
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feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:"hmugyfelszolgalat@hm.gov.hu" <hmugyfelszolgalat@hm.gov.hu>
dátum:2017. Február 16. 16:14
tárgy:Dr. Bakondi György nemzetbiztonsági tanácsadó részére a mellékletben dokumentált
terrorveszélyről közérdekű bejelentés, jogos védelemként és kárelhárító megbízás nélküli
ügyvitelként
küldő:gmail.com
A fenti feljelentések kiegészítéseként az Európai Unió hazai Állampolgári Jogok Biztosához és a hazai
Miniszterelnökhöz is címezett kárelhárítási intézkedés kérések:
A fenti feljelentést, az Európai Unió illetékes hatóságához továbbítására kérve, mint közérdekű bejelentést az
Európai Unió magyarországi állampolgári jogok biztosának küldöm meg, aki előzőleg segített belebuktatni a
nyirtassi sócsomagoló céget abba, hogy konyhasó helyett a patkányméreg kálisót csomagolták egészségvédő
étkezési sóként. Egyúttal kérem a kálisó konyhasó helyett árusítását megengedő hazai Élelmiszer Törvény
és Magyar Szabvány elleni eljárás megindítására. És a patkányméreg Star kosher tanúsítványos BONSALT
kálisó egészségvédő étkezési sóként (lásd internet) ajánlásának és árusításának a betiltatására, és az árusítói
és az árusítását megengedők elleni nemzetközi büntetőeljárás azonnali megindítására,
Az itt kiegészített feljelentést megküldöm Orbán Viktor miniszterelnök kezéhez is, miután megbízás
nélküli ügyvitel keretében (lásd Ptk.) több évtizede végezzük helyette is, a Kormánya helyett is a kálisóval
népirtás kárai elhárítását, a kálisóval folytatott országos mérgezés konkrét megcáfolhatatlan hatásmérések
alapján való leleplezését és károkozás betiltásának szorgalmazását. Egyúttal felkérem, hogy ajánljon meg
a helyette is végzett kárelhárításunk fontosságával arányos kárelhárítási díjat az általam képviselt
szakértő csoport részére!
Verőce, 2017. 02. 21.
Tisztelettel:
Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
www.tejfalussy.com

Utóirat:

Az USA elnökének, Trump úrnak mi a véleménye az USA lakossága elleni, nyíltan
terjesztett népirtási tervről, miután náluk is folytatják a népirtó „Stop Só Programot”!
Amikor országgyűlési szakértőként 1991-ben kiderítettük a patkányméreg kálisó REDI SÓ gyógytápszerként
árusítását engedélyezési csalásukat, az engedélyező OÉTI csalói a WHO mellékelt kiadványával védekeztek,
amely szerint a gyermekétkeztetésben a konyhasó korlátlanul helyettesíthető kálisóval. Az Európai Unióban
tiltják az élelmiszerekre annak ráírását, hogy a kálium túladagolás és túl kevés konyhasó veszélyes! Az USAban is ezzel irtják a népeket „Az igazság a mi fegyverünk” című, 1984-es Emissary Publications kiadványuk
mellékelt szövege szerinti népesség csökkentő illuminátus terv keretében? Tilos nyomozni ezen ügyekben?
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A Scientologia alapító L. Ron Hubbard „Tiszta test tiszta elme, a hatékony méregtelenítő program” c.
könyve is felbí ztat az izzadáskor elvesző konyhasó kálisóval pótlására! Lásd: Só- és káliumhiány,
New-Era, Hobbard kiadvány, Hungarian Edition, 36-37. oldal. Ez is nemzetközi összeesküvés
bizonyítéka.
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Kód: K170221-Trump
Tisztelt Elnök Úr!
Önnek Trump elnök úr mi a véleménye az USA lakossága elleni, nyíltan terjesztett népirtási tervről? Azért
is érdekel, mert náluk USA példára is hivatkozva folytatják a népirtó „Stop Só Programot”!
Amikor országgyűlési szakértőként 1991-ben kiderítettük a patkányméreg kálisó REDI SÓ
gyógytápszerként árusítását engedélyezési csalásukat, az engedélyező OÉTI csalói a WHO mellékelt
kiadványával védekeztek, amely szerint a gyermekétkeztetésben a konyhasó korlátlanul helyettesíthető
kálisóval. Az Európai Unióban tiltják az élelmiszerekre annak ráírását, hogy a kálium túladagolás és túl
kevés konyhasó veszélyes! Az USA-ban is ezzel irtják a népeket „Az igazság a mi fegyverünk” című, 1984es Emissary Publications kiadványuk mellékelt szövege szerinti népesség csökkentő illuminátus terv
keretében? Tilos nyomozni ezen ügyekben?
A hatás-mérési stb. bizonyítékokat lásd a honlapomon: www.tejfalussy.com (Videók,Email-könyvek,
MEHNAM, On-line mérnökképzés).
Budapest, 2017. 02. 21.
Munkájához sok sikert kívánva, várva válaszát, tisztelettel:
Dipl. Ing. Inventor A. Tejfalussy
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