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Kósa Lajos FIDESZ frakcióvezetőek Surján Lászlóról, megbízás nélküli kárelhárítás (PTK) keretében 

Miután az általánosan használt orvosi tankönyvekből kiderült, hogy egy nap, 24 óra alatt 5 vagy 8 grammnál 
több kálisó,  vagyis 2,2 vagy 3,6 grammnál több kálium szájon át  bejuttatása EKG torzító,  szívműködés  
rontó, s hogy az egy nap, 24 óra alatt a vérbe (akárhonnan) bejutott 11 gramm kálium már életveszélyes,  
szívleállást okozat, s hogy az 1 órán belül (akárhonnan) bejutó 1 vagy 2 gramm kálium is életveszélyes, és az 
OÉTI mérései szerint már az 1 órán belül szájon át bejutó, megivott 2 gramm kálisó (0,88 gramm kálium), a 
kálium nélküli vízhez képest a felére csökkentette a vese vizelet kiválasztását, s a 4 gramm kálisó megitatása 
(az 1,76 gramm kálium)  mérgezőre  növelte  a vérszérum káliumszintet  tíz  előtte  még egészséges felnőtt  
mindegyikénél (!), közérdekű bejelentőként javasoltam, hogy csökkentsék vissza a korábbi veszélytelenre az  
élelmiszerekkel  bejuttatott  káliummennyiséget.  Erre  dr.  Surján  László,  mint  egészségügyi  miniszter  azt  
válaszolta,  hogy  szerintük  veszélytelen  az  1  napon  belül  akármilyen  gyorsan  megevett,  megivott  70 
grammnál  nem több kálium (a  133 grammnál  kevesebb kálisó).  Ma már  ott  tartanak,  hogy előírták  az 
akármilyen gyorsan naponta legalább 4,7 gramm kálium evést, ivást és azt, hogy konyhasó helyett kálisóval  
sózzák a magyarok ételeit, italait. Közben lecsökkentették az eddigi napi 15 és 25 gramm körüli  konyhasó-
pótlást  legfeljebb  napi  5  grammra,  s  ezáltal  a  konyhasóval  bejuttatott  nátriumot  legfeljebb  2  grammra.  
Ezáltal semmibe vették, hogy ha egy megerőltető munkát végző felnőtt dolgozó vagy sportoló nem pótol 15 
vagy 25 gramm körüli mennyiségű konyhasót naponta, a fokozódó nátrium hiány következtében besűrűsödik 
a  vére  és  tönkremegy a keringése.  1950-ben Nobel  díjat  kaptak,  akik a káliumtúladagolás  és a hiányos  
nátriumpótlás  hatásait  állatokon  és  embereken  végzett  mérésekkel  teljes  körben  bevizsgálták  és  azt  
állapították  meg,  hogy  mindkettő  blokkolja  a  szervezet  védekező  képességét,  betegítő,  életrövidítő, 
ivartalanító,  vagyis fajirtó hatású.  A magyarok jelenleg a Nemzeti  Stop Só Program,  MENZAREFORM 
keretében akármennyi vízpótlás esetén a ténylegesen szükséges tízszeresénél több káliumot és a ténylegesen  
szükséges ötödénél kevesebb konyhasót kénytelenek enni, inni, a gyermekeink is.  A korábbi még normális 
víz:konyhasó:kálium pótlási arány megfelelt ezen anyagok testnedvekben lévő természetes arányának, ami  
víz:konyhasó=110, nátrium:kálium=30. Nem véletlen, hogy ezeket a (vérelektrolit-alkotó) anyagokat a vérbe 
is közvetlenül ilyen arányban juttatják be a gyógyításra használt Ringer infúziós oldattal. A Ringer oldatos 
infúziónál alkalmazott adagok ezen anyagok szájon át bejuttatásnál is optimálisak. A Ringer oldat minden 1  
liter desztillált vízzel 9 gramm NaCl (nátrium-klorid) konyhasót és csak 0,133 gramm káliumot juttat be a  
vérbe. Ennyi az ennyi víz mellett szükséges konyhasó és kálium! Mellékelem az ügyben Prof. Papp Lajos 
akadémiai  doktor  szívsebész  ny.  egyetemi  tanár  írásbeli  szakvéleményét  és  felhívom  a  figyelmet  a  
www.tejfalussy.com honlapon is közzétett  szóbeli  szakvéleményére, lásd:  „Prof. Dr. Papp Lajos beszél a 
káliummal mérgezett sóról”, https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M.

Önök miért életrövidítenek és ivartalanítanak minket? Hogy a fajirtásssal kiürített területeket betelepülőknek 
eladják? Önnél is kezdeményezem, hogy a konyhasó és kálium hatás mérési adatok meghamisítása, hamis  
WHO ajánlások,  hamis Egészségügyi  törvény,  hamis Étkezési só szabvány és az ezekkel fedezett  hamis  
miniszteri, államtitkári, akadémiai, ügyészi, bírói, ÁNTSZ-es, OÉTI-s, NÉBIH-es stb. hamis állásfoglalások 
alapján folytatott „sózáscsökkentést” és a „kálisóval sózást”, a „Menzaprogramot” haladéktalanul tiltsák be!! 

Budapest, 2015. december 16.

(nemes  Sydo)  Tejfalussy  András  Béla  Ferenc  (1-420415-0215,  an.:  Bartha  Edit)  tudományos  szakértő, 
Hungary,  2621  Verőce,  Lugosi  u.  71.,   magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmai.com,  +36  20  218  1408, 
www.tejfalussy.com

Közzétéve a www.tejfalussy.com honlap Antiszemétizmus, Jogjavítás és MEHNAM rovataiban (MEHMAM 
470.) Melléklete: Népszabadság cikk a Stop Só program vérnyomáscsökkentő hatását bebeszélők csalásairól:

www.tejfalussy.com
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Hamisan számolták át a kísérletek mérési adatait patkányról emberre. Csak az emberek 16%-nak csökkent a 
vényomása a konyhasóbevitel csökkentése után, s az is lehet, hogy nem attól. Ha növelték a konyhasópótlást, 
a többségnek nem változott vagy csökkent a vérnyomása. Az alábbi cikk amerikai tudományos (Science)  
publikációra is hivatkozik, de olyan címekkel pubkikálták, hogy az áldozatok biztosan ne vegyék komolyan:

www.tejfalussy.com
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